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RESUMO 

Esta pesquisa aborda como a educação superior esteve voltada para as elites e suprir 
o mercado de trabalho. Com a expansão das vagas da educação superior, iniciou-se 
a inserção da classe trabalhadora nas universidades e a permanência desses 
estudantes passa a ser marcada por diversas dificuldades. Foi necessário criar ações 
de assistência estudantil para gerar condições para que eles pudessem concluir seus 
cursos. O objetivo central deste estudo é de identificar os aspectos semelhantes e 
distintos das políticas de assistência estudantil nas Universidades Estaduais do 
Paraná. Entre os procedimentos metodológicos, utilizamos a revisão bibliográfica, que 
foi feita por meio de estudos relacionados ao tema da permanência na universidade e 
assistência estudantil; o levantamento documental sobre assistência estudantil, 
mediante resoluções, regimentos, normativas e pesquisas nos sites das 
Universidades Estaduais do Paraná; e a pesquisa de campo, através de um 
questionário enviado via Google Forms para os gestores das Universidades Estaduais 
do Paraná, a fim de compreender suas percepções sobre a assistência estudantil. Foi 
possível identificar que cada universidade estudada possui expressões diferentes 
para nomear e disponibilizar ações de assistência estudantil e a importância das 
informações estarem de forma clara e objetiva nos sites das instituições. Outro 
resultado da pesquisa é de que não há uniformidade nas ações de Assistência 
Estudantil desenvolvidas pelas Universidades Estaduais do Paraná, o que indicou a 
inexistência de uma política estadual de Assistência Estudantil. 
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ABSTRACT 
 

This research approaches on how the college education has been directed to 
the elites and was meant to fullfil the job Market. Along with the expansion of vacancies 
in college education, initiated the insertion of the working class in the universities and 
the permanence of these students are now marked by several difficulties. It was 
necessary to create actions for student assistence in order to offer conditions so they 
could complete their courses. The main objective of this study is to identify the similar 
and distinct aspects of student assistences politics at the Paraná State Universities. 
The methodological procedures includes bibliographical revision, which was done 
through related studies to the theme of permanence at the university and student 
assistance; the documental revision on student assistance with its resolutions, 
regiments, norms and researches on the websites of the Paraná State Universities and 
the field research was done with a questionnaire, sent to the Paraná State Universitites 
managers, via Google Forms, in order to comprehend their perceptions on the student 
assistence issue. It was possible to identify that each university approched by this 
study have different expressions to name and make their actions of student assistance 
available; and the importance of the informations being clear enough and objecive on 
their institution websites. Another result achieved with this research is that there are 
no uniformity in their actions on student assistance, developed by the Paraná State 
Universities, which indicates the inexistance of a student assintance policy by the state. 

 
Keywords: College education. Student Assistance. Paraná State Universities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira pode ser considerada uma das mais importantes políticas 

sociais para formação do indivíduo em seu processo de desenvolvimento, se 

visualizada através de suas trajetórias. Desta forma, podemos perceber, desde o 

surgimento da educação superior no Brasil, iniciado a partir do século XVIII, que este 

nível educacional foi e tem sido direcionado à elite e às demandas do mercado de 

trabalho. Desde a segunda metade do século XX, os movimentos sociais e estudantis 

têm reivindicado a ampliação do acesso e permanência aos estudantes da classe 

trabalhadora, a fim de ingressarem e concluírem a formação na educação superior.  

A aproximação da pesquisadora com esse tema se deu em virtude do seu 

campo de estágio, que está envolvido diretamente com assistência estudantil, como 

um órgão de apoio da universidade estadual de Londrina, conhecido como SEBEC – 

serviço de Bem-Estar a comunidade – sendo este uma articulação entre o Serviço 

Social e a área da Saúde. 

Na experiência do estágio, pudemos indagar acerca da organização da política 

de assistência estudantil na UEL, e buscando ampliar nossa compreensão para as 

outras universidades estaduais do Paraná, indagamos como tais IES vinham 

organizando esta política de forma institucional.  

A partir das indagações, foi definido como problema central da pesquisa: quais 

os aspectos semelhantes e distintos das políticas de assistência estudantil nas 

universidades estaduais do Paraná? 

Portanto, o foco central do trabalho são os aspectos semelhantes e distintos 

das expressões sobre assistência estudantil, observados a partir da análise dos sites 

das setes universidades do estado do Paraná e das impressões dos gestores desta 

política nas referidas instituições. 

Iniciamos as reflexões através da contextualização do desenvolvimento sócio-

histórico das políticas educacionais brasileiras, ao passo que se constitui a 

importância da discussão e tomadas de ações para a assistência estudantil. Levando 

em consideração a realidade brasileira, foram instituídos a partir dos anos 2000 o 

processo de expansão e de reformas que objetivavam “expandir o sistema federal de 

ensino superior, com vistas a ampliar o acesso à Universidade, promover a inclusão 

social e reduzir as desigualdades regionais” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 
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VI). Nesse aspecto, no decorrer trabalho é abordado a educação superior no estado 

do Paraná e o surgimento das universidades estaduais do Paraná. 

Podemos considerar que nesse cenário se visualizam antagonismos entre a 

oportunidade e realidade em acessar, permanecer e concluir a educação superior, 

permitindo a construção de novas ações viabilizando aos estudantes o ingresso e a 

permanência nas universidades. Com o surgimento de novas demandas são 

necessárias as mudanças nas políticas para atender o mínimo das necessidades 

expressas pelos estudantes. Assim buscamos responder no desenvolvimento dos 

capítulos quais são os aspectos distintos e semelhantes das políticas de assistência 

estudantil nas universidades estaduais do Paraná de acordo com os critérios de 

seleção apresentando a resposta dos gestores como primordial para verificarmos na 

atualidade como são realizados. 

O objetivo geral deste trabalho é identificar os aspectos semelhantes e distintos 

das políticas de assistência estudantil nas universidades estaduais do Paraná. Tal 

objetivo se justifica considerando a importância para contribuir com os gestores de 

setores relacionados a assistência estudantil e com as pessoas que trabalham direta 

e indiretamente com os estudantes das universidades, visando apresentar possíveis 

formas de articulação das políticas da assistência estudantil.  

Um dos passos a ser realizado para alcançar o objetivo geral da pesquisa foi 

evidenciar a trajetória da política de educação com a caracterização da assistência 

estudantil no Brasil. A seguir, foram descritos pontos importantes do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil e do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

para as Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais (PNAEST) e a origem 

da educação superior no Paraná. O terceiro objetivo específico da pesquisa foi 

sistematizar informações referentes a assistência estudantil nos sites dessas 

instituições e junto aos gestores das universidades estaduais do Paraná através de 

ferramentas de coletas de dados. Assim, o quarto objetivo proposto nesse 

desenvolvimento, foi buscar as normativas e documentos que orientam as políticas de 

assistência estudantil no Paraná. 

O trabalho caracterizou-se pela abordagem qualitativa, através da análise 

descritiva e exploratória, sendo expresso por meio da revisão bibliográfica e análise 

documental, dividida por três momentos distintos que se articulam entre si. O primeiro 

momento se caracteriza pela revisão bibliográfica sendo realizada por meio de artigos, 

livros, dissertações, teses e estudos relacionados ao tema da permanência na 
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universidade e assistência estudantil, bem como através de plataformas como Scielo, 

Google acadêmico e por meio de periódicos, sendo um deles a Revista de Serviço 

Social e Sociedade.  

No segundo momento, foi realizado o levantamento documental sobre a 

assistência estudantil, mediante a pesquisa nos sites das universidades estaduais do 

Paraná, bem como em resoluções, regimentos e normativas estaduais e nacionais. 

Foram definidos os critérios de análise dos sites, sendo eles: o acesso à informação 

pela página inicial acerca da expressão utilizada referente a assistência estudantil, 

benefícios voltados para contribuir com a permanência dos estudantes. Outro ponto 

importante, foi a utilização da linguagem expressa de modo claro e objetivo para 

facilitar o acesso aos serviços e a localização dos canais de atendimento. 

No terceiro momento, para expressar claramente os objetivos do trabalho, foi 

aplicado questionário via Google Forms junto aos gestores das sete universidades 

estaduais do Paraná, com vistas a coletar, sistematizar e analisar os conteúdos de 

suas respostas. A análise do conteúdo dos questionários contribuiu junto com as 

informações disponibilizadas nos sites em questão. 

O trabalho foi organizado em três capítulos, além desta Introdução e da 

Conclusão. O primeiro reflete sobre os aspectos históricos da política educacional 

brasileira e a criação da assistência estudantil no Brasil. No segundo capítulo foram 

abordados alguns aspectos do programa nacional de assistência estudantil, também 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Educação 

Superior Públicas Estaduais (PNAEST) e do surgimento da educação superior do 

Paraná, com uma breve contextualização das Universidades Estaduais do Paraná. E 

no terceiro capítulo foram analisados os sites das universidades, como estão 

disponíveis as informações para os estudantes acerca das ações de assistência 

estudantil, e as respostas apresentadas pelas gestoras e pela chefia da divisão de 

Serviço Social do SEBEC. 
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2 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E A ASSISTENCIA 

ESTUDANTIL 

 

A política educacional brasileira, teve seu início marcado em meados do século 

XVIII, ao qual trouxe a necessidade de novos arranjos, uma vez que, a sociedade se 

desenvolvia, levando em consideração o modo de produção vigente no país. 

Palavezzini e Alves (2020) ressaltam que se trata de uma política marcada por 

contradições, por movimentos sociais e pelas influências internacionais postas pelo 

capitalismo. Dessa forma, considerando a atual sociedade brasileira, apresentaremos 

como essas transformações na educação foram sendo implementadas a partir da 

trajetória educacional brasileira. 

A educação constitui uma das dimensões mais importante da vida social, e 

nesse contexto podemos considerar a política educacional em sua trajetória tomando 

como base o desenvolvimento sócio-histórico, enquanto respostas às demandas 

apresentadas pela sociedade vigente. O mais preocupante, contudo, é constatar que 

as políticas educacionais ainda assim, são caracterizadas, nos dias atuais, enquanto 

elitização do acesso e mercantilização do conhecimento, não é exagero afirmar que 

esses conceitos são aspectos gerais que permeiam a temática da educação 

(SAVIANI, 2010a). 

A educação em todo seu momento histórico pode-se dizer que está voltada 

para atender o desenvolvimento econômico do país e, na verdade, deveria ir além dos 

conhecimentos científicos e das técnicas produtivas. Dessa maneira, visando a 

possibilidade de formar estudantes reflexivos e críticos, sem encaixe aos moldes pré-

estabelecidos, para que o mesmo pudesse compreender as contradições que acorrem 

em seu meio na sociedade e no mundo (MÉSZÁROS, 2008). 

Conforme explicado acima é interessante compreendermos o processo pelo 

qual se construiu e se desenvolveu a educação até se tornar uma política. Pode-se 

dizer que a educação superior no Brasil teve seu início a partir do ano de 1808, 

apresentando significativas mudanças, conforme o período histórico social cultural e 

econômico. Dessa forma, considerando a importância de seu desenvolvimento sócio-

histórico, é contextualizado ao decorrer do capítulo para quem é destinado a 

educação, sobre o aumento significativo de vagas na rede privada e o acesso à classe 

trabalhadora ao qual se expressa por meio da natureza de classe do Estado brasileiro. 
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No contexto atual brasileiro, o país vem vivenciando a pandemia – COVID19, 

ao qual é visualizado a forte influência em todos os níveis educacionais, vale frisar 

que a inclusão digital se apresenta de suma importância visto que a tecnologia se 

tornou um instrumento fundamental para acessar à educação. Dessa forma vê-se a 

necessidade de readequações para atender a nova demanda que se apresenta, uma 

vez que, essa realidade, não parece haver razão para ser submetidos aos moldes pré-

estabelecidos. Assim, deveria ir para além dos conhecimentos científicos e das 

técnicas produtivas, visando então, a possibilidade de formar estudantes reflexivos e 

críticos. 

Para o desenvolvimento e construção das políticas educacionais, conforme 

apresenta Shiroma, Moraes e Evangelista (2000, p. 14) “foram pensadas de modo a 

promover reformas de ensino de caráter nacional, de longo alcance, homogêneas, 

coesas, ambiciosas em alicerçar projetos para umas nações fortes”. Neste contexto, 

podemos dizer que as medidas foram sendo caracterizadas de acordo com o modo 

de produção vigente, voltado a atender aos interesses da nação. Ao considerar os 

avanços através das normativas e dos movimentos sociais, buscamos expor, por meio 

das políticas educacionais brasileira, a trajetória visualizada enquanto assistência 

estudantil. 

No decorrer, são apresentadas as mudanças ocorridas na educação, 

abordando a assistência estudantil na educação superior, ressaltando a importância 

quando foram criadas medidas voltadas ao acesso da classe trabalhadora. Podemos 

dizer que, a partir da década de 1990 houve uma expansão na educação superior, via 

rede privada, e no início dos anos 2000 expressavam tanto na rede privada quanto 

pública. “Desde suas origens marcado pela elitização do acesso, pela diversificação 

das tipificações institucionais e forte tendência privatista, assistimos a uma trajetória 

do ensino superior” (PALAVEZZINI, 2020, p. 36).  

Com a expansão da educação superior, foram necessárias a criação de 

estratégias com o objetivo direcionado para a manutenção, acesso e permanência 

desse público. Dessa maneira, o papel da assistência estudantil, se apresenta como 

fundamental para contribuir com a permanência até a conclusão. Assim, a assistência 

estudantil poderia ser direcionada de acordo com a dada realidade aos que se 

encontram necessitados, visando contribuir com situações que careçam maior 

atenção. A assistência estudantil  

abarca um vasto, heterogêneo e complexo leque de áreas, gêneros, faixas 
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etárias, etnias e necessidades, e, por isso, deve ser vista em sua relação com 
outras políticas sociais (LEITE, 2012, p. 459). 

 

Entretanto, se consolidavam no país uma população voltada aos interesses do 

capital especificamente às demandas do mercado de trabalho. Pode-se dizer que a 

formação dos trabalhadores em sua trajetória, bem como a capacitação continuada 

para exercício de suas funções, são necessidades das constantes mudanças do modo 

de produção. Neste contexto, busca-se condicionar através de um conjunto de 

ferramentas que viabilizem o acesso e a permanência do estudante. Assim, não é 

exagero afirmar que o acesso deve ser direcionado de acordo com as exigências e 

prestado de qualidade a todos os níveis de escolaridade possibilitando, por exemplo, 

a gratuidade e facilidade ao acesso e permanência na educação enquanto um direito 

e não ajuda do Estado. 

A política educacional, como constituinte da política social, apresenta um 
vínculo orgânico com o estado capitalista. Isto posto, coloca-se o desafio de 
concebê-la, em interação com o conjunto das políticas públicas e com as 
características do Estado que as opera (PALAVEZZINI; 2020, p. 43). 

 

A autora deixa claro na citação acima que a política educacional compõe um 

conjunto de políticas, tendo em vista a expectativa que a educação pudesse trazer 

resolutivas para a questão socioeconômica do país, tratava-se de formar e capacitar 

a população para o viés da ordem social. Vale apresentar o desenvolvimento que se 

deu através da contextualização, ao qual criaram forças através da organização da 

sociedade. Espera-se, dessa forma, de acordo com o exposto por Fávero (2006, p. 

18) que “faz-se necessário ter conhecimento de sua realidade, criação e organização, 

como funciona e se desenvolve, quais as forças que podem ser mobilizadas a fim de 

empreender as mudanças almejadas”. Dessa maneira contextualizaremos, através da 

trajetória brasileira como se desenvolveu a educação superior enquanto instituição 

que objetiva ser capaz de preparar e formar a população. 

 

2.1 TRAJETÓRIA EDUCACIONAL BRASILEIRA 

 

A educação no Brasil sofreu grande influência da tradição judaico-cristã por ter 

sido eles, os primeiros educadores pós colonização. Em meados dos anos 1594 foram 

através dos missionários jesuítas que se iniciou o processo de aprendizagem no viés 

da educação com o objetivo de catequizar os indígenas, ensinar a ler e a escrever ao 
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qual, utilizavam como meio de ensino os instrumentos como teatro e música. Com o 

passar dos anos, os índios começaram a morrer por doenças trazidas pelos 

portugueses, assim como também eram mortos por eles, diante esse fato, os padres 

destinavam os seus trabalhos pedagógicos aos filhos dos colonos portugueses. 

No ano de 1750, o rei de Portugal escolhe Marquês de Pombal para ocupar o 

cargo de primeiro-ministro, ao qual ficou responsável por duas colônias, sendo uma 

delas o Brasil. Com a chegada Marquês de Pombal no ano 1754, houve a expulsão 

dos jesuítas sobre os domínios portugueses, não ocorrendo grandes mudanças na 

educação, o ensino contínuo permanecia sendo o mesmo, sempre voltada para os 

filhos da elite agrária, uma vez que, continuaria com as atividades da sua família 

(FERREIRA JR., 2010).  

Neste contexto, a partir do século XVII foram criando as concepções e 

distinções no ensino educacional e no acesso a ele. Ferreira Jr (2010) apresenta que 

nesse período a educação era jesuítica no Brasil Colonial, a qual se expressava por 

acesso quase que exclusivo à uma educação de elite. Dessa forma classificou o 

binômio: elitismo e a exclusão, esse, ao qual podemos dizer que perdura até os dias 

atuais. Com isso, podemos dizer que a partir da trajetória educacional jesuítica no 

Brasil Colonial foram apresentadas distinções e segregações no campo da educação. 

O surgimento a educação superior no Brasil se inicia a partir de 1808, quando 

a Família Real chega ao Brasil, após serem expulsos de Portugal devido a invasão 

francesa. As escolas, inicialmente foram criadas para atender aos filhos da 

aristocracia, sendo essas, escola de Medicina localizada na cidade de Salvador (BA) 

e a de Engenharia na cidade Rio de Janeiro (RJ). Já no período Imperial, no ano de 

1827 criaram a primeira lei educacional do país, determinando a criação de Escolas 

de Primeiras Letras que através de métodos de ensino buscavam conseguir de forma 

rápida o alcance e a alfabetização. No mesmo ano foi fundado na cidade de São Paulo 

e em Recife cursos de Direitos direcionados à formação da elite (SOUZA, 2019). 

Com base no autor Souza (2019, p.18) “Essa educação superior contribuiu 

sobremaneira para a perpetuação da hegemonia das elites e também para a 

conservação da unidade territorial e ideológica no Brasil”. Não era mais utilizado 

método mútuo da monarquia e sim o método intuitivo de Pestalozzi, que se disseminou 

durante o século XIX. O método de Pestalozzi parte através da “percepção sensível 

desenvolvida pelos alunos, isto é, na interação que o aluno estabelecia com o objeto 

da aprendizagem ou com a sua apresentação” (FERREIRA JR., 2010, p. 56). 
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Com a Proclamação da República no ano de 1889, houve uma ruptura formal 

entre o Estado e a Igreja Católica, reduzindo a influência ao qual era realizadas, mas 

isso não quer dizer que a Igreja deixou de se fazer presente, a ideia que se tinha, 

possibilitou que fosse instituído o regime federativo, que antes era responsabilidade 

das províncias, a instrução popular e agora se tornavam dos estados (SAVIANI, 

2010a). Mas no tocante ao acesso, ainda assim não era abarcado a todas as pessoas, 

podemos dizer que foi no início do século XX que se expressavam as mudanças no 

âmbito educacional, visualizadas diante as transformações socioeconômicas no 

mundo.  

Contudo, conforme ressalta Ferreira Jr (2010, p. 56), “os grupos escolares, 

particularmente por serem urbanos, continuaram sendo instituições de ensino elitistas, 

na medida em que os filhos do ex escravos e os pobres brancos ficaram excluídos da 

escolaridade”, a educação era vista em suma maioria como um privilégio dos ricos e 

dos filhos dos oligarcas. Pode-se dizer que as mudanças na educação foram 

ocorrendo inicialmente em São Paulo e foi se espalhando para outras unidades 

federativas (FERREIRA JR., 2010). Considerando a educação como um dos principais 

fatores que contribuem para o desenvolvimento de potencialidades, assim como não 

deter de educação, condiciona o agravamento de outras capacidades. Assim é 

visualizado a desigualdade social presente nos diferentes contextos e históricos para 

consolidação das políticas educacionais. 

A primeira universidade criada legalmente pelo governo federal foi a 

Universidade do Rio de Janeiro no ano de 1920, compondo cursos que já existiam 

como a Escola Politécnica, Faculdade de Medicina e Faculdade de Direito. No ano de 

1924, funda-se a Associação Brasileira de Educação (ABE), apresentando em seu 

estatuto a finalidade de “promover no Brasil a difusão e o aperfeiçoamento da 

educação em todos os seus ramos, estimulando as iniciativas que possam mais 

eficazmente atingir estes objetivos” (ABE, 1924). As Conferências Nacionais 

realizadas pela ABE, defendiam a escola pública para todos, pois somente assim seria 

possível alcançar uma sociedade igualitária e sem privilégios.  

No ano de 1930, governo provisório administrado por Getúlio Vargas era 

defendido enquanto um processo de industrialização no país e tinha como objetivo 

adequar a educação às mudanças que estavam ocorrendo no Brasil. Ferreira Jr (2010) 

apresenta a política educacional conhecida pela Reforma Francisco Campos, ao qual 
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dispõe de decretos que condicionam a extensão do ensino afirmadas pelo Poder 

Executivo, como sendo de suma importância para educação.  

Pode-se dizer que esse período, é marcado pela transição da República Velha 

para a Era Vargas, ao qual foi caracterizado pela aceleração do modo de produção 

capitalista. Assim, vale ressaltarmos que através de sua trajetória histórica social e 

política, a educação teve como característica que a afetou a partir da entrada de 

capital internacional para à reestruturação econômica do país. “A política educacional 

implementada pelo governo centralizador de Vargas [...] materializou-se por meio de 

um conjunto de decretos emanados do Poder Executivo” (FERREIRA JR., 2010, p. 

64). 

No ano de 1931 ocorre a primeira reforma na educação superior brasileira, 

intitulada como Reforma Francisco Campos, ao qual possibilitou em seus objetivos, 

contribuir na organização das universidades brasileiras. Neste contexto, vale 

apresentar que essas mudanças, ocorreram diante a indicação do Ministro Francisco 

Campos. Com isso, é criado no mesmo ano, no dia 02 de abril o Ministério da 

Educação e Saúde Pública seguidos de outros ministérios como esporte e meio 

ambiente, uma vez que essa separação visava contribuir para o desenvolvimento do 

país (FINATTI, 2007). 

Conforme ressalta Finatti (2007, p. 61) “O projeto previa a organização das 

universidades brasileiras e a criação do Conselho Nacional de Educação, com o 

propósito de desenvolver o ensino adequado à modernização do país.” Diante do 

exposto, reveste-se de particular importância a criação das normativas e a criação de 

espaços para debates aos quais contribuíram e contribuem para o acesso a garantias 

e direitos da educação nos dias atuais. Vale ressaltar, também que no ano de 1931, 

ocorreu a IV Conferência Nacional da Educação promovida pela ABE, ao qual 

contribuiu mais adiante com a criação do Estatuto das Universidades Brasileiras, 

instituída pelo Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931. De acordo com as 

disposições desse documento, apresentou acerca do ensino superior, abordando em 

seu Art. 1º que: 

O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral: 
estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos conhecimentos 
humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem preparo técnico 

e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do indivíduo e da 
coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e estudantes e 
pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a grandeza 
da nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade (BRASIL, 1931). 
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Conforme explicado acima é interessante, aliás, afirmar que a educação supõe 

a capacidade de formular ideias que resultam em novos saberes e resultados, mas há 

um fator que se sobrepões como a necessidade de alterações ao passo que a 

sociedade avança em sua trajetória cultural, econômica e sociopolítica. Como bem 

nos assegura Saviani (2010a), pode se dizer que as principais reivindicações se 

deram no ano de 1932, a educação seria um ponto de partida para redução de 

desigualdades se houvesse uma ação mais firme do Estado com ampliações e 

acesso. Neste contexto a escola pública sob ensino laico, gratuito e obrigatório, se 

apresentava, a considerar a igualdade entre meninos e meninas no mesmo ambiente 

educacional. 

Em meados dos anos 1940, foram criadas as Leis Orgânicas para regulamentar 

o ensino técnico-profissional internacional, comercial, agrícola e o ensino primário. 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2000, p. 27) ressaltam que as Leis Orgânicas não 

conseguiram proporcionar “ao sistema educacional a desejável unidade a ser 

assegurada por diretrizes gerais comuns a todos os ramos e níveis de ensino”. Com 

base, nas autoras isso se dava porque continuavam a favorecer a elite que tinham 

acesso ao ensino secundário e superior, enquanto, que os trabalhadores só 

conseguiam entrar nas escolas primárias e profissionais para serem preparados para 

o mercado de trabalho. 

O Ministério da educação, chefiado por Gustavo Campanema, iniciou o 
Estado Novo a implementação de um conjunto de reformas educacionais que 
ficaram conhecidas com “Leis Orgânicas do Ensino”. Elas foram introduzidas 

de forma gradual a partir de 1942 e concluídas somente em 1946, ou seja, 
após o término do próprio regime político imposto por Vargas em 1937 
(FERREIRA JR., 2010, p. 73). 

 

No início da década de 1950, o ensino superior se expande ainda mais com a 

federalização das instituições estaduais e privadas, assim como também se inicia a 

discussão da construção do projeto de lei educacional. No ano de 1961 é promulgada 

a Lei nº 4.024, que estabeleceu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Por todas essas razões podemos dizer que essa lei foi o resultado da união das 

principais correntes disputadas, cujo foco da discussão se pautavam sobre a escola 

pública versus escola privada, porém não trouxe, grandes mudanças no contexto do 

ensino superior (FAVERO, 2006). 
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Podemos dizer que a partir dos anos 1960, as universidades discutiam a 

reformulação estrutural, apresentando como conquista dos debates, entre elas a 

criação da Universidade de Brasília (UnB) teve seu destaque, 

Instituída por meio da Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961, a UnB surge 
não apenas como a mais moderna universidade do país naquele período, 

mas como um divisor de águas na história das instituições universitárias, quer 
por suas finalidades, quer por sua organização institucional [...] (FÁVERO, 
2006, p. 29). 

 

Dessa maneira, através de seu Conselho Universitário criou-se uma comissão 

especialmente para tratar dessa questão, foi somente no ano de 1963 que as diretrizes 

foram aprovadas, porém suspensas no ano de 1964 devido ao golpe militar. De acordo 

com o exposto até aqui, sabemos que a trajetória foi de intensas reivindicações e lutas 

sociais. No ano de 1968 a mobilização estudantil ocorrida, foi “caracterizada por 

intensos debates dentro das universidades e pelas manifestações de rua” (FÁVERO, 

2006, p. 32).  

As mudanças que estava ocorrendo no país, diante seu atual momento 

histórico, perpassados na ditadura militar, por exemplo, refletiu no sistema 

educacional ao qual teve que se adequar a esse novo governo. 

A segunda reforma do ensino superior produziu e levou à aprovação a Lei de 
nº. 5540/68, através do ministro da educação Tarso Dutra, durante a ditadura 
militar. Algumas das grandes mudanças no sistema de ensino da graduação 
no país deram-se através desta lei, que propôs: a substituição das cátedras 

por chefias rotativas; o exame vestibular passou a ser classificatório e não 
mais eliminatório; estabeleceu a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 
e a extensão e a valorização da capacitação técnica do corpo docente 
(FINATTI, 2007, p. 63). 

 

As repressões contra os sindicatos, os meios de comunicação e as 

universidades tinham como objetivo controlar a movimentação política e o caminhar 

para um capital multinacional. Conforme citado acima, pode-se dizer que a reforma 

universitária se apresentou no viés para modernizar a instituição, tornando a educação 

mais tecnicista e as escolas sob aspectos voltado ao modelo empresarial. 

O projeto de reforma universitária (Lei n.5.540/68) procurou responder a duas 

demandas contraditórias: de um lado, a demanda dos jovens estudantes ou 
postulantes a estudantes universitários e dos professores que reivindicavam 
a abolição da cátedra, a autonomia universitária e mais verbas e mais vagas 
para desenvolver pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade; de 

outro lado, a demanda dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe 
militar que buscavam vincular mais fortemente o ensino superior aos 
mecanismos de mercado e ao projeto político de modernização em 
consonância com os requerimentos do capitalismo internacional (SAVIANI, 
2010a, p. 09). 
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Desta forma, acelerou a expansão da educação em diferentes modalidades, 

neste contexto conforme apresentado por Palavezzini (2020, p.60) “as instituições se 

expandiram, mas suas estruturas permaneceram anacrônicas, além da dissociação 

entre ensino, pesquisa e extensão”. Pode-se dizer que o Conselho Federal de 

Educação (CFE), foi reforçado apresentando mudanças segregadas e privatizações 

facilitando a abertura e expansão de instituições de ensino superior (IES) privadas. O 

mais preocupante, contudo, é constatar que houve a expressiva diferença entre o 

setor público em comparação ao grande crescimento do setor privado. 

Entretanto, essa situação vem desde os tempos da ditadura militar, e em todo 

esse processo, por exemplo, ocorreu “um paradoxo para um país em desenvolvimento 

- em que a educação superior permanecia aquém das necessidades desse 

crescimento.” (PALAVEZZINI, 2020, p. 60). Neste contexto, fica claro que a educação 

superior foi se expandindo de tal forma, que a demanda se apresentava maior que a 

oferta, não havia vagas suficientes. Não é exagero afirmar que o setor privado deveria 

ser um complemento do setor público relacionando ao sistema de educação superior 

é importante observarmos que a partir da pressão popular para a ampliação de vagas 

no ensino superior, acarretou o aumento expressivo de instituições de educação no 

setor privado. Assim, preocupa o fato de que, cada vez mais era visto diante a 

escassez estrutural, e a quase inexistência de cursos de pós-graduação. 

 A Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 (BRASIL, 1968) reformou o ensino 

superior e a Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971) fixou as diretrizes e bases para o ensino, 

ambas foram modificadas em sua nomenclatura, de ensino primário e médio para 

ensino de 1º e 2º grau. Dessa maneira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional do ano de 1961 foi revogada, sendo redefinidas tendo em vista os mesmos 

critérios com base no mesmo quadro geral de recomendação. Foram criados a partir 

da lei do ano de 1968 o Estatuto de Magistério Federal, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e os incentivos fiscais voltados para o custeio das 

pesquisas relacionadas à modernização do sistema educacional do país e outros 

aspectos. Até o ano de 1996, para o ensino superior se organizavam de acordo com 

a Lei nº 5.540/1968 expressando em seu Art. 2º que seria “ministrado em 

universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados” (BRASIL, 1968). 

Caracteriza-se enquanto um período de reconstrução sócio-histórica política e 

econômica, intensificando mudanças com a transição democrática no campo 

educacional. Ao verificarmos através do sistema informacional, conforme o site do 
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Ministério da Educação (MEC) no ano de 1980 o Brasil detinha de 65 universidades 

sendo 86% dessas, instituições privadas com o total de 885.054 estudantes 

matriculados, de acordo com o apontamento dos dados foi possível verificar o 

aumento expressivo se comparados ao total de 492.232 estudantes matriculados em 

instituições de ensino no setor público. Conforme explicado acima a educação em 

todo seu momento histórico esteve voltada para atender o desenvolvimento 

econômico do país e, na verdade, deveria ir além dos conhecimentos científicos e das 

técnicas produtivas. 

 

2.2 EDUCAÇÃO E ENSINO: DIREITOS E CONQUISTAS 

 

A partir de 1990, a educação no Brasil começou a tomar nova forma, o governo 

passou a criar programas dedicando maior atenção ao ensino educacional. Neste 

contexto foi através da Constituição Federal ocorrida no ano de 1988 que a educação 

se tornou um direito de todos e dever do Estado e da família. Assim, é considerado 

enquanto conquistas ao ser visualizado conforme o desenvolvimento através de 

mobilizações e reinvindicações da sociedade civil (FINATTI, 2007). 

Pode-se dizer que as mudanças ocorridas tiveram forte influência na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990), em que o Brasil tinha como 

função a redução da taxa de analfabetismo e a universalização do ensino básico. As 

autoras ressaltam enquanto educação básica não apenas a educação escolar, mas 

para além considerando as “instâncias educativas como a família, a comunidade e os 

meios de comunicação” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 58).  

O mais preocupante, contudo, é constatar que o Estado nessa vertente 

objetivava melhorar a educação, porém o problema estava em não destinar a verba 

necessária. Podemos considerar que em todo esse processo houve grandes 

conquistas dos movimentos sociais, como aponta Finatti (2007) o acesso ao ensino 

público sendo obrigatório e gratuito ao ensino fundamental, as creches e pré-escolas 

destinadas as crianças de zero a seis anos de idade. Enquanto, outra conquista da 

Constituição Federal brasileira, foi a indissociabilidade entre ensino pesquisa e 

extensão e a autonomia das universidades em que o Estado deveria investir no 

mínimo 18 % da receita anual para o desenvolvimento educacional do país. 

A Conferência Mundial de Educação para Todos, contava com a participação 

de 155 governos, nos quais objetivava garantir uma educação básica com qualidade 
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para crianças, jovens e adultos. Conforme ressalta Shiroma, Moraes e Evangelista 

(2000) o Brasil era um dos que tinha a maior taxa de analfabetos, e para resolver isso 

o Estado deveria fortalecer as políticas educacionais. 

Dessa maneira estabeleceu as metas para que fossem realizadas de acordo 

com o proposto em Jomtien: 

I - Expansão da assistência e das atividades de desenvolvimento da primeira 
infância, inclusive as intervenções da família e da comunidade, 

especialmente para crianças pobres, desassistidas e impedidas; 
II - Acesso universal a educação básica até o ano 2000; 
III - Melhorar os resultados da aprendizagem; 
IV - Redução da taxa de analfabetismo dos adultos à metade do total de 1990 

até o ano 2000 e modificação da desigualdade entre índices de alfabetização 
de homens e mulheres; 
V - Ampliação dos serviços de educação básica e de formação para outras 
competências necessárias a jovens e adultos, avaliando-se os programas em 
razão da modificação da conduta e do impacto na saúde, no em prego e na 

produtividade;  
VI - Aumento, por indivíduos e famílias, dos conhecimentos, capacidades e 
valores necessários para viver melhor e para conseguir desenvolvimento 
racional e sustentável por meio de canais de educação (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 60). 

 

O Banco Mundial (BM) foi um copatrocinador da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, que expressava enquanto foco a educação básica. Dessa 

maneira conforme apontado no texto das autoras, foram questionados a respeito da 

educação básica, tendo como resposta apresentada pelo banco o objetivo sobre a 

educação primária e secundária. 

A educação, especialmente a primária e a secundária (educação básica), 
ajuda a reduzir a pobreza aumentando a produtividade dos trabalhos dos 
pobres, reduzindo a fecundidade, melhorando a saúde, e dota as pessoas de 
atitudes de que necessitam para participar plenamente da economia e na 

sociedade (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, p. 75). 

 

Pode-se dizer que a educação em todo seu momento histórico se caracterizou 

voltado a necessidade do capital. Neste contexto, fica claro conforme mencionado 

pelos autores que essas transformações voltadas para educação, era somente para 

criar trabalhadores capacitados para atender a demanda da economia e não para criar 

sujeitos pensantes e questionadores. O mais preocupante, contudo, é constatar que 

deveria ir além do mecanismo tecnicista. Não é exagero afirmar que, é somente para 

que os trabalhadores fiquem compatíveis as mudanças que ocorrem no modo de 

produção capitalista.  

A reforma na educação básica nos anos 1990 foi marcada por alguns aspectos 

como já abordado, através da Conferência Mundial de Educação para Todos, como 
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também a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Neste contexto, foi com a 

criação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBN), “não respondendo à integralidade das 

aspirações e lutas de décadas. A lei passou a ter vigor com viés privatista, atendendo 

aos interesses mercantis e resultou na propagação de cursos e instituições no âmbito 

privado” (PALAVEZZINI, 2020, p. 64). 

As atualizações ocorridas no ano de 1996 na LDBN, tiveram como propósito 

garantir o acesso de todos à educação gratuita e de qualidade, valorizar os 

profissionais da educação e definir os deveres da União, do Estado e dos Municípios 

em relação à educação pública. A LDBN apresentou em seu Capítulo IV entre os 

artigos 43 a 57, disposições e definições direcionadas para a educação superior. 

De acordo com o Capítulo IV, em seu Art. 43 é apresentado a finalidade da 

Educação Superior: 

I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 

IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 

básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização 
de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão 
que aproximem os dois níveis escolares (BRASIL, 1996, Art.43). 

 

De acordo com o expresso é possível verificar que as finalidades eram voltadas 

para uma abrangência maior, o que tornou menos rígido a estrutura e o funcionamento 

em relação aos cursos superiores, possibilitando a formação de profissionais em 

várias áreas de conhecimento. Conforme o Art. 44 da LBDN condicionou que o 
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vestibular fosse a única maneira de acessar a universidade. Com a flexibilização do 

sistema de ensino, possibilitou o credenciamento junto ao MEC, instituindo cinco tipo 

de IES sendo elas: universidades, centro de educação superior, institutos, faculdades 

e escolas superiores, devendo todas, passarem por uma avaliação ao qual foi 

estipulado no Decreto 2.027, de 12 de março de 1997. 

As reformas para o ensino superior, propostas pelo BM, destacam suas 
principais concepções e características: a primeira é sua funcionalidade em 

relação ao sistema, uma vez que forma “o novo trabalhador”, com os novos 
requisitos e exigências do atual padrão de produção, adequando esses 
trabalhadores aos conhecimentos e técnicas dos novos processos 
produtivos; outra característica é a atribuição ideológica de que a educação 

seria o principal meio de combate à pobreza e possibilidade de ascensão 
social; finalmente, a educação superior passa a ser vista como mercadoria, 
com as recomendações de privatizações, diversificação de instituições e 
fontes de financiamento (PALAVEZZINI, 2020, p. 76-77). 

 

Levando em consideração a autonomia das universidades de acordo com o 

exposto através do Art. 53 as atribuições são apresentadas em relação a criação de 

cursos, a definição dos currículos, como se dará os recursos a serem investido entre 

outros aspectos. Contudo, as autoras deixam claro que o Estado ainda é quem 

controla responsabilidade dos cursos superiores, de graduação e pós-graduação e 

que no mínimo um terço dos professores deveriam ter mestrado e dedicação exclusiva 

a esta atividade. Dessa forma “o Estado mantém o controle dessas organizações por 

meio de credenciamento de cursos, diretrizes curriculares e avaliação permanente dos 

cursos de graduação e pós-graduação” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000, 

p. 95). 

Com a provação do Plano Nacional da Educação (PNE) em 2001, a distribuição 

de recursos teve como prioridade o ensino obrigatório, apresentando as escolas 

filantrópicas enquanto capacitadas para recebimento de recursos públicos, desde que, 

comprovassem que sua finalidade não fosse lucrativa. Com o PNE, foi preciso criar 

estratégias para erradicar o analfabetismo e garantir que todos tivessem acesso à 

educação, devendo o Estado cumprir seu dever de prestar com qualidade essas 

disposições, sendo necessário articulação e expansão de todos os níveis de ensino 

em união com o poder público. Contudo, leva-se em consideração “pela Constituição 

Federal, a forma plena de organização do campo educacional é traduzida pelo 

Sistema Nacional de Educação” (SAVIANI, 2010b, p. 383). 

Portanto, neste documento aborda a situação do ensino superior no país, 

apontando aspectos como sendo necessário, uma vez que são verificados o aumento 
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de número de vagas nas universidades. Finatti (2007) ressalta que no ensino privado 

o atendimento se apresenta enquanto maior demanda se compararmos ao público, e 

sua distribuição de vagas ocorre de forma desigual no país. 

Em 09 de janeiro de 2001 é aprovado, através da Lei nº. 010172, o Plano 
Nacional de Educação, que aponta no item B a Educação Superior. O 

documento apresenta um diagnóstico da situação da educação superior no 
país, quando ressalta a importância de ampliação de vagas e aponta que a 
rede privada tem se consolidado como maior estrutura de absorção da 
demanda. Alerta, ainda, que a distribuição de vagas apresenta-se de forma 

desigual nas diferentes regiões do país, o que segundo o estudo, deve-se 
rever (FINATTI, 2007, p. 68). 

 

Pode-se afirmar que a educação no Brasil é dividida em básica sendo a 

educação infantil, o ensino fundamental e médio, e a educação superior compondo a 

graduação e pós-graduação. Neste contexto, de acordo com a LDBN conforme é 

exposto a “educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, 

públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização” 

(BRASIL, 1996, Art. 45). O mais importante, contudo, é constatar que a LDBN 

modificou a destinação propondo a designação das instituições superiores. De acordo 

com o apresentado pela autora, por exemplo, 

Esse artigo promoveu a diversificação das organizações acadêmicas, 

podendo ser classificadas em: universidades (obrigatoriedade do tripé 
ensino, pesquisa e extensão), centros universitários e faculdades (intuições 
voltadas ao ensino e dispensadas do tripé ensino, pesquisa e extensão) 
(PALAVEZZINI, 2020, p. 64). 

 

Dessa forma, podemos dizer que a partir do ano 2000, foi expressiva o avanço 

da educação no setor público, destacando a rede federal. No governo Lula foi mantido 

alguns programas do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), enquanto outros 

foram sendo aprimorados. Cita-se como exemplo o Bolsa Família, programa de 

transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza em todo o País. Não se trata de cessar as causas que afetam a 

realidade da sociedade em questão, mas de modo a contribuir para superar a situação 

de vulnerabilidade e pobreza. Vale ressaltar que houve através do Decreto nº 5.209, 

de 17 de setembro de 2004, uma reestruturação do programa Bolsa-Escola, criado 

ainda no governo de FHC. 

No Governo Lula em 2004, o MEC propôs uma Reforma Universitária, ao qual 

contou com a participação da “comunidade acadêmica, entidades da sociedade 

organizada, lideranças sociais intelectuais e políticas, técnicos e especialistas do 
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campo da educação” (BRASIL, 2004, p. 1). Esse documento estipulou conceitos e 

procedimentos que afirmariam sobre o cumprimento das funções atribuídas na 

Constituição Federal brasileira referente a educação superior. Dessa maneira, a 

universidade deveria contribuir para o desenvolvimento econômico e social, como 

também propor a superação das diferenças regionais, extinguindo-se os privilégios de 

acesso e ratificando os direitos, porém esta proposta não conseguiu passar da câmera 

dos deputados (PALAVEZZINI, 2020). 

Por meio da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, amplia-se através da 

criação do Fundo de educação básica (FUNDEB), para que fosse distribuídos os 

recursos para os estados, Distrito Federal e municípios de modo caracterizado. Neste 

contexto, a distribuição seria com base no número de estudantes matriculados na 

educação infantil, no ensino fundamental, médio, educação especial e na educação 

de jovens e adultos. Sendo baseado nos dados apresentado a partir do último Censo 

Escolar do ano anterior realizado. Vale ressaltar que eram cerca de aproximadamente 

60% desse recurso destinado a utilização de pagamento salarial dos profissionais do 

magistério em exercício (BRASIL, 2007a). 

Contudo, vale ressaltar que foi aprovado o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 

2007, ao qual “Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – REUNI” com o propósito de expandir as vagas das 

universidades federais e reduzir a evasão dos alunos. Em seu Art. 1 expõe as metas 

e objetivos aos quais podemos dizer que contribui com o acesso e permanência dos 

estudantes. 

Fica instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais - REUNI, com o objetivo de criar condições para 
a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de 
graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos 
humanos existentes nas universidades federais.  

§1º O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de 
conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por 
cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por 
professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano 
(BRASIL, 2007b). 

 

Pode-se dizer, que conforme explicado anteriormente, é interessante observar 

que as mudanças foram ocorrendo e sendo caracterizadas por políticas afirmativas. 

Segundo Saviani (2010a) no decorrer do governo Lula houve investimentos nas 

universidades federais ao qual promoveu a expansão de vagas conforme ressaltamos 

sobre o REUNI. Neste contexto, houve a criação do Programa Universidade para 
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Todos (ProUni) ofertando bolsa de estudos em instituições privadas de ensino 

superior para pessoas de baixa renda. 

O autor deixa claro que em comparação com o ano de 2005 no primeiro 

mandato do presidente Lula contabilizavam cerca de 4.453.156 alunos, apontando 

26,77% no setor público e 73,23% no setor privado. Enquanto que no segundo 

mandato o percentual de alunos em instituições públicas reduziu para 25,42% se 

comparado ao percentual das instituições privadas apontando 74,58% do total de 

alunos (SAVIANI, 2010a, p. 14). 

Conforme é apresentado no gráfico a seguir para ser visualizado essa 

comparação trouxemos os dados entre o ano de 2008 a 2018, em que são 

expressados o total de alunos ingressantes no curso de graduação, por categoria 

administrativa. 

 

Gráfico 1 - Ingressantes em cursos de graduação do ensino público e privado 

 

Fonte: Censo do Ensino Superior (2018). 

 

É importante observar que conforme dados apontam no ano de 2018 expressou 

um total de 3,4 milhões de estudantes que ingressaram em cursos de graduação. O 

número de alunos no ensino superior foi de 83,1% em instituições privadas, houve um 

aumento de ingressantes de 2017 para 2018 que foi de 6,8%. Em 2017, teve um 

crescimento de 11,3% de ingressantes na rede pública, já em 2018 houve uma queda 

1,5% devido à redução de ingressantes na rede federal, o total de vagas era de 34.763 

(55,8%) ofertadas nos cursos à distância. 

Pode-se considerar que a rede privada esteve em ascensão contínua 

apresentando o aumento no número de ingressos com o percentual de 8,7% no ano 

de 2018, se comparado com o ano de 2017 e 2016, o aumento foi de 7,3%, e o ano 
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de 2008 a 2018 podemos afirmar que houve um crescimento de 59,3%, enquanto a 

rede pública apresentou apenas 7,9% em seu de crescimento.  

Ao observar a partir do gráfico 2, esse, nos traz um comparativo sobre a 

quantidade de matrículas em cursos de graduação da rede pública e privada entre o 

ano de 2008 a 2018, de acordo com a categoria administrativa. 

 

Gráfico 2 - Matrículas em graduação de público e privado 

 

Fonte: Censo do Ensino Superior (2018). 

 

Podemos dizer conforme apresentado no gráfico acima que, as Instituições de 

Ensino Superior privadas no ano de 2018 teve um crescimento nas matrículas 

totalizando 75,4% (6.373.274), na rede pública expressou o percentual de 24,6% 

(2.077.481). No ano de 2017, o número de matrículas na rede pública foi maior que o 

anterior apresentando o percentual de 1,6%, e na rede privada expressou 2,1% de 

seu crescimento. Dessa forma ao comparar entre o ano de 2008 a 2018 podemos 

observar o aumento do número de matrículas na rede privada de 49,8% enquanto na 

rede pública foi de 33,8%. 

Ao considerar a expansão do ensino superior, no que se refere a rede privada, 

tornou a educação uma mercadoria, cujo foco voltava-se a formar trabalhadores 

qualificados em massa, visando contribuir para o mercado de trabalho, sendo as 

instituições de ensino (IES’s) (privadas) amparadas com o financiamento do fundo 

público. 

O descompromisso do Estado de financiar o ensino superior público abriu 
espaço para que esse nível educacional se transformasse em negócio 
altamente lucrativo. As IES privadas contam com diversos tipos de facilidades 
(incentivos, subsídios fiscais, créditos), favorecendo o capital privado, 

minguando os recursos para a educação pública (PALAVEZZINI, 2020, p. 
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99). 

 

Isso interfere diretamente na educação, pois enfraquece a perspectiva da 

educação enquanto um direito de todos e devendo ser garantido por meio do Estado. 

O setor privado conta com o financiamento público, acarretando no reflexo da 

diminuição dos recursos para a educação pública. Atualmente, sabemos que a 

educação vem sofrendo impactos no mundo todo devido a pandemia COVID-19, 

nesse contexto para o enfretamento do vírus foi adotado o isolamento social, sendo 

necessário fechamento de creches, escolas, colégios, faculdades e universidades, 

segundo a UNESCO (2020) 90% (1,7 bilhões) dos estudantes de todos os níveis e 

faixas do mundo foram afetados, dentre o período datado de 28 de março a 26 de abril 

de 2020. Diante o cenário pandêmico foram necessárias a criação de estratégias para 

continuar as atividades educacionais, dessa maneira por meio das aulas remotas e 

Ensino à distância (EAD). 

Pode-se dizer que essa modalidade gera grande impactos negativos, uma vez 

que, nem todas as pessoas detém de acesso à internet, aparelhos tecnológicos, local 

destinado ao estudo, ou muitas vezes, não sabem utilizar as ferramentas 

informacionais, a qual podemos dizer que acarreta ainda mais enquanto desigualdade 

social. 

Os efeitos da pandemia não estão presentes somente na área da educação, 

mas também em diversas áreas, sendo expressas com o aumento de 

desempregados, população em situação de rua, da fome, da pobreza e diminuição na 

renda. Com isso é possível verificar que todos esses aspectos influenciam na 

construção do desenvolvimento social e formativo de cada pessoa.  

Conforme vimos historicamente tiveram mudanças em relação ao ensino 

superior no Brasil, que primeiramente estava voltada para atender os filhos dos 

aristocratas, depois para acompanhar as transformações industriais do país, uma 

educação totalmente voltada para as elites. A classe trabalhadora começa pressionar 

para que houvesse uma expansão da educação pública, a partir disso inicia o ingresso 

de jovens da classe trabalhadora principalmente no ensino superior. Diante a trajetória 

expressa, visto as necessidades existentes para o acesso e a permanência no ensino 

superior, os jovens começam a se manifestar e a partir de então, são iniciados o 

debate para suprir essa demanda, compreendida por assistência estudantil. 
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2.3 TRAJETÓRIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

As primeiras ações relacionadas a assistência estudantil ocorreram no ano de 

1928 em Paris com a inauguração da Casa do Estudante Brasileiro. Entretanto, no 

Brasil, foi a partir do ano de 1930, que instituiu programas de alimentação e moradia 

destinados aos estudantes conforme abordado anteriormente por meio da Lei 

Orgânica do Ensino Superior por meio do Decreto nº 19.851/1931 (BRASIL, 1931). 

Ao considerar a Lei Orgânica do Ensino Superior, uma vez que contribuí para 

expansão do acesso e permanência, de acordo com o apresentado por Imperatori 

(2017, p. 286) “são propostas medidas de providência e beneficência aos corpos 

discentes dos institutos universitários, incluídas bolsas de estudos para amparar os 

estudantes reconhecidamente pobres”. Da mesma forma, em que foi incorporada à 

Constituição Federal de 1934, acerca dos fundos de educação destinado à formação 

dos estudantes, aos qual a União, os Estados e o Distrito Federal garantem uma parte 

dos patrimônios, citando os com base nos incisos do Art. 157: 

§1º - As sobras das dotações orçamentárias acrescidas das doações, 
percentagens sobre o produto de vendas de terras públicas, taxas especiais 
e outros recursos financeiros, constituirão, na União, nos Estados e nos 

Municípios, esses fundos especiais, que serão aplicados exclusivamente em 
obras educativas, determinadas em lei. 
§2º - Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílios a alunos 
necessitados, mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de 

estudo, assistência alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas (BRASIL, 
1934). 

 

Dessa forma, de acordo com o exposto, houve a criação de um fundo da 

educação destinado aos estudantes que não possuíam condições financeiras, sendo 

subsidiados com materiais escolares, acesso a bolsas de estudos, e também por um 

conjunto de assistência enquanto suporte para permanência desses estudantes. No 

ano de 1938, a partir do 2º Congresso Nacional de Estudantes foi criada a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), com a aprovação de um plano de reforma 

educacional, cujo propósito visava resolver alguns problemas educacionais. Podemos 

dizer que uma dessas causas eram a dificuldade econômica expressada pelos 

estudantes. Com isso, já iniciavam as mobilizações dos estudantes sobre o papel 

fundamental da assistência estudantil nas universidades brasileiras.  

A assistência estudantil se expandiu para todos os níveis de ensino, com a 

Constituição Federal de 1946, ao qual se tornou obrigatório a assistência educacional 

para os alunos “necessitados” como mostra no Art.172: “Cada sistema de ensino terá 
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obrigatoriamente serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos 

necessitados condições de eficiência escolar” (BRASIL, 1946). 

Com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

4.024/1961), modificou a assistência estudantil escolar, uma vez que, até aquele 

momento era visto como uma “ajuda”, se tornando um direito de todos os estudantes 

que apresentavam necessidades. De acordo com o disposto na lei, conforme 

apresentamos abaixo, institui-se: 

Art. 90 Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de 
ensino, técnica e administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e 

estimular os serviços de assistência social, médico-odontológico e de 
enfermagem aos alunos.  
Art. 91 A assistência social escolar será prestada nas escolas, sob a 
orientação dos respectivos diretores, através de serviços que atendam ao 
tratamento dos casos individuais, à aplicação de técnicas de grupo e à 

organização social da comunidade (BRASIL, 1961). 

 

Contudo, foi entre os anos de 1961 a 1963 que a UNE em seminários 

organizados passou a discutir sobre as necessárias mudanças educacionais, 

caracterizada na história enquanto movimento estudantil. Esse que, esteve voltado a 

defesa da assistência estudantil, propondo assim, o debate sobre o projeto de reforma 

universitária. Conforme ressalta Imperatori (2017), compreende-se que os anos entre 

1950 a 1970 foram de expansão para as instituições de ensino superior, com as novas 

universidades federais, estaduais, municipais e particulares por todo o país. Dessa 

forma, foi considerado uma expansão do ensino superior ao qual possibilitou um salto 

do número de matrículas de 300 mil em 1970, para um milhão e meio no ano de 1980. 

No ano de 1961, conforme os aspectos apontados na carta da Bahia, as 

reformas objetivavam a “renumeração justa para os professores e assistência aos 

estudantes, como bolsas, alimentação, alojamento e trabalho renumerado dentro da 

universidade; incentivo à pesquisa científica, artística e filosófica.” (CUNHA, 2003, p. 

176). Já no ano de 1970 cria-se o Departamento de Assistência ao Estudante (DAE), 

ligado ao Ministério da Educação e Cultura. Essa conquista, contribuiu com o 

desenvolvimento de programas de assistência aos estudantes, conforme 

fundamentadas na LBD do ano de 1971, sendo elas: bolsas de trabalho e bolsas de 

estudos, programas de alimentação, moradia e assistência médico-odontológico. 

A DAE extinguiu-se nos anos de 1980, com isso as ações de assistência 

estudantil ficaram fragmentadas, em que, cada instituição de ensino deveria se 

responsabilizar pela criação de seus programas para garantir o acesso, permanência 
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e formação dos estudantes. No ano de 1987 através da criação do Fórum Nacional 

de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE)1 firmou-se os 

objetivos, conforme apresentado a seguir: 

 

I - Formular políticas e diretrizes básicas que permitam a articulação e o 
fornecimento das ações comuns na área de assuntos comunitários e 
estudantis, em nível regional e nacional; 

II - Assessorar permanentemente a Andifes; 
III - Participar ativamente na defesa da educação pública, gratuita, com 
qualidade acadêmica e científica, e comprometida com a sociedade que a 
mantém; 
IV - Promover e apoiar estudos e pesquisas na área de sua competência, 

realizar congressos, conferências, seminários e eventos assemelhados 
(FONAPRACE, 2021). 

 

O FONAPRACE através de seu órgão assessor Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), possibilitou por 

meio de pesquisas entre diferentes períodos datados, realizar o mapeamento do perfil 

socioeconômico e cultural dos estudantes das IFES. Pode-se afirmar que através da 

pesquisa realizada entre o ano de 1996 e 1997, e no ano de 2003 e 2004, foram 

surgindo normativas de base, enquanto assistência estudantil para que as instituições 

fossem criando a sua, dispondo de programas, serviços e auxílios conforme a 

demanda e perfis estudantis apresentado (ANDRÉS, 2011).  

Dessa maneira através da sua trajetória histórica vale compreender a relação 

entre a assistência estudantil e permanência, uma vez que por meio de pesquisas 

possibilita estratégias para o desenvolvimento de novas ações. Levando em 

consideração, o movimento estudantil e os debates, criou-se diretrizes, programas e 

projetos ao qual cada instituição ficou responsável por desenvolver seus próprios 

programas de atendimento, assistência e suporte ao estudante. Com isso expomos o 

percurso da assistência estudantil, de acordo com o quadro abaixo em que são 

apresentados separados por ordem cronológica, para melhor tratar responder aos 

objetivos do trabalhado. 

 

  

 
1 Foi criado em outubro do ano de 1987 o FONAPRACE - Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis é congregado por pró-reitores, sub-reitores, decanos ou responsáveis 
pelos assuntos comunitários e estudantis das IES públicas do Brasil. 
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Quadro 1 – Cronologia dos acontecimentos da assistência estudantil no Brasil 
ANO TRAJETÓRIA 

1928 No Governo de Washington Luís, foi inaugurada a Casa do Estudante Brasileiro 

localizada em Paris. 

1930 A abertura da Casa do Estudante no Rio de Janeiro. 

1931 A criação da Lei Orgânica do Ensino Superior através do Decreto nº 19.851/1931. 

1934 Na Constituição Federal de 1934, no artigo 157, houve a criação de fundo para 

fornecimento de material escolar, bolsa de estudo, assistência alimentar, dentaria e 

médica. 

1938 Foi criada a União Nacional dos Estudantes (UNE). 

1946 Com a Constituição de Federal de 1946, tornou-se obrigatório a assistência educacional 

para os alunos “necessitados”. 

1961 Com a Lei nº 4.024 de 1961(LDB), assistência social se tornou um direito. 

1970 Criação do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE). 

1987 Criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(FONAPRACE). 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Como pode ser observado, entre os anos de 1928 à 1987 houve grandes 

conquistas para os estudantes. Entretanto, foi a partir da Constituição Federal 

Brasileira de 1988 que se afirma o reconhecimento e disposições acerca dos direitos 

sociais. Houve um conjunto de direitos reconhecidos que contribuindo para a 

educação e para criação da Assistência Estudantil. 

Neste contexto, possibilitando avanços para o país, contribuiu para além da 

relação educacional e formativa. A sociedade brasileira, através de seus movimentos 

sociais avançou, e no ano de 1996 por meio da LDBN ocorreu a separação entre os 

níveis educacionais e reforçou a assistência estudantil. 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: [...]  

VIII — atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1996). 

 

Vale apresentar que é seguido um padrão para o ingresso na educação 

superior, é necessário que a pessoa tenha concluído as fases escolares, como sendo 

o ensino fundamental, e ensino de 1º e 2º grau para que assim, através do vestibular, 

ao qual precisa ser aprovado em detrimento à uma prova que meça o nível de 

conhecimento. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado pelo MEC 1998 

possibilitou modalidades diferentes de acesso à educação, tendo em vista algumas 

especificidades de cada instituição. Neste contexto, avaliam o nível de aprendizagem 

através de uma prova realizada anualmente, classificando as instituições a cada 

período. 
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Dessa forma enfatizamos que surge um perfil de estudante, fato esse que, com 

a expansão das IFES a partir dos anos 2000, modificaram a estrutura da política 

educacional. Contudo, para melhor compreensão sobre a assistência estudantil 

levando em consideração a permanência dos estudantes nas universidades, traz em 

sua finalidade, 

[...] prover os recursos necessários para transposição dos obstáculos e 
superação dos impedimentos ao bom desempenho acadêmico. Assim sendo 

ela transita em todas as áreas dos direitos humanos, compreendendo ações 
que proporcionem desde as ideais condições de saúde, o acesso aos 
instrumentais pedagógicos necessários à formação profissional, nas mais 
diferentes áreas do conhecimento, o acompanhamento às necessidades 

educativas especiais, até o provimento dos recursos mínimos para a 
sobrevivência do estudante tais como moradia, alimentação, transporte e 
recursos financeiros (ALVES, 2002, p. 1)  

 

Ao visualizar as finalidades expressas pelas autoras na citação acima, 

podemos afirmar que, cada vez mais, a assistência estudantil se faz necessária. Surge 

nesse cenário antagonismos entre a oportunidade e a realidade para acesso, a 

permanência e a conclusão. A política de assistência estudantil conforme ressaltado 

por Palavezzini (2017, p. 171) “deve proporcionar condições objetivas para a 

superação das múltiplas dificuldades enfrentadas pelos estudantes, mobilizando 

recursos em diversas áreas, a fim de mitigar os impactos negativos das diversas 

dificuldades da vida acadêmica [...].” Entretanto, o acesso não é suficiente para a 

conclusão, pois, surgem novas demandas e com isso as políticas necessitam de 

modificações para atender minimamente, garantindo a permanência desses 

estudantes. Podemos dizer que o motivo da evasão dos estudantes vai além das 

condições socioeconômicas, muitos enfrentam problemas emocionais, falta de 

materiais e meios de permanecer nos estudos, visto que muitos estudantes precisam 

de adaptação a nova rotina. 
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3 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO PARANÁ 

 

No decorrer desse capítulo refletiremos sobre a assistência estudantil, 

aprofundando aspectos relevantes a partir da educação superior do Estado do 

Paraná, mais especificamente afetos as universidades estaduais. Após o 

desenvolvimento do capítulo anterior, sobre a trajetória da política educacional e o 

surgimento da assistência estudantil brasileira. Retomamos neste contexto, a 

conquista a partir da Constituição Federal Brasileira reconhecendo a educação 

enquanto um direito social. 

Pode-se dizer que através da Constituição Federal Brasileira a educação é 

expressa enquanto direito fundamental, vinculado ao desenvolvimento da pessoa 

humana. Diante esta afirmativa, fica claro que, por se tratar de um direto, ficou sob 

responsabilidade do Estado promover as medidas e condições por meio das políticas 

públicas e sociais. O mais importante, contudo, é constatar que através de um 

conjunto de direitos sociais possibilitou garantir o acesso e a gratuidade na educação 

superior, uma vez que é visto a realização da formação no desenvolvimento sócio-

histórico educacional. Fica evidente em seu documento constitucional conforme 

explicitado no seu Art. 6º “são diretos sociais a educação, a saúde, alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.” (BRASIL, 

1988). 

A seguir apresentamos alguns aspectos importantes que tratam do programa 

nacional de assistência estudantil, que traz em seus objetivos a permanência dos 

jovens na educação superior nas universidades. Através deste programa nacional, 

abordamos tanto as disposições da educação superior pública federal, quanto das 

instituições de ensino superior público estadual. Dessa forma, para melhor responder 

aos objetivos do trabalho descrevemos a trajetória histórica da educação superior 

apresentando a criação das universidades estaduais do Paraná. 

 

3.1 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA ATUALIDADE 

 

Para refletir através do desenvolvimento da assistência estudantil, se faz 

necessário aproximarmos sobre as questões conceituais que nela estão definidas. 

Podemos dizer que é importante delimitar os parâmetros legais da assistência 
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estudantil e entender sobre o conceito “necessidade”, gerando aproximações para 

compreender, as causas que interpõe acerca das condições, e sobre o 

direcionamento para a resolutiva visto as necessidades estudantis. “Estas 

preocupações, de natureza teórica, se não esclarecidas, colocam-se como entraves 

à delimitação das políticas de assistência ao estudante” (NASCIMENTO, 2012, p. 

172). 

No que tange às necessidades estudantis, ao abordar outras áreas pode-se 

dizer que existem dois equívocos nas agendas da política de assistência ao estudante. 

De acordo com Nascimento (2012) o primeiro dispõe sobre as ações de assistência 

estudantil enquanto uma extensão da Política de Assistência Social, aos quais, as 

instituições de ensino deveriam criar ações direcionados ao estudante, de acordo com 

a especificidade definida por esta política. O segundo ponto é apresentado a partir 

dos fatores estudantis voltados a necessidade de sobrevivência, ao qual pode-se dizer 

que são delimitados pelo enraizamento da cultura política do país. 

Pressupondo que as políticas sociais possuem uma dimensão assistencial, 

então a própria assistência estudantil na educação superior, teria um caráter 

assistencial da política de educação.  

Essas ações surgem, no espaço universitário, a partir das reivindicações dos 
movimentos sociais organizados em defesa do provimento, pelas instituições 
educacionais e Estado, das condições materiais e imateriais necessárias à 

permanência dos estudantes nessa modalidade de ensino (NASCIMENTO, 
2012, p.149). 

 

Conforme citado acima, podemos compreender que são criados serviços, e 

programas de assistência ao estudante, a partir dos movimentos sociais vem, cada 

vez mais, propondo alternativas. Os limites e possibilidades da assistência estudantil 

pode ser visto como um subprograma da política educacional. A assistência presente 

nas políticas sociais é compreendida como um mecanismo com duas faces: exclusão 

e inclusão. Uma vez que, ao mesmo tempo ela atende às necessidades sob critérios 

para acesso e permanência, são selecionados os estudantes de acordo com o grau 

maior de carência, sendo nesse momento que acontece a exclusão (SPOSATI et al., 

2008 apud NASCIMENTO, 2012, p. 149). 

Pode-se dizer que os impactos causados por indefinições conceituais, 

acarretaram para reforçar os movimentos estudantis entre os períodos 

contextualizados. Neste contexto, conforme ressalta Nascimento (2012), ao 

apresentar quais os impactos que afetam, expõe que: 
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Essas limitações conceituais têm implicações diretas no planejamento e na 
operacionalização da assistência estudantil, uma vez que a sua vinculação à 
Política de Assistência Social resulta na tentativa frustrada de explicar a sua 
estruturação e regulamentação nos limites dessa Política. Na nossa 

concepção, é justamente a face assistencial das políticas sociais a causa 
desta confusão de definição da qual a assistência estudantil é vítima 
(NASCIMENTO, 2012, p.151). 

 

Parece óbvio que há distinções conceituais, mas para que seja esclarecido de 

maneira direcionada, é preciso compreendê-la na sua especificidade. Sob o ponto de 

vista conforme explicado acima, se faz necessário entender os subprogramas das 

políticas setoriais2 ao qual contribuem com assistência estudantil. Afinal, trata-se de 

ações assistenciais do Estado na educação, e precisa ser destacada por seu caráter 

autônomo da Assistência Social, essas questões são, contudo, obviamente enquanto 

uma política específica, sendo nesse caso, na verdade a indefinição de assistência 

estudantil abordada em cada política. 

Pode-se dizer que o conceito de necessidade é abordado por diferentes áreas 

e autores, dessa forma no âmbito da Política de Assistência Estudantil, deveria 

fornecer condições necessárias para a permanência na educação pública superior. 

Para isso, é visto como importante, apoiados em inclusão e ampliação, com objetivo 

de contribuir de acordo com a necessidade expressa pelo estudante (PEREIRA, 

2008). Dessa maneira, citamos como por exemplo, os programas de moradia 

estudantil se fazem necessário estar articulado as demais políticas desenvolvidas no 

espaço universitário, restaurante universitário, bibliotecas e entre outros. Podemos 

afirmar que a demanda apresentada, muitas vezes é vista para além do morar, uma 

vez que os estudantes apresentam necessidades específicas conforme sua condição 

pessoal. Sendo assim é imprescindível compreender a articulação dessas políticas 

para que o estudante tenha acesso e permaneça na universidade. 

De acordo com Nascimento (2012) essa concepção de reduzir as necessidades 

de sobrevivência com as necessidades básicas, geram respostas a partir das 

demandas focalizadas através de bolsas (auxílio financeiro), da alimentação e 

moradia. A ampliação dos programas de assistência estudantil, conforme apresentado 

nas suas diretrizes, buscam incorporar as reais necessidades dos estudantes. A partir 

disso, possibilita a visualização acerca das condições estudantis nas mais variadas 

dimensões (social, biológica, física e entre outros), sendo possível alcançar o objetivo 

 
2 Considera-se enquanto subprograma de uma política setorial as áreas de saúde, habitação, educação 

etc (PEREIRA; ZAMBON, 2018) 
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principal em contribuir com a redução das desigualdades educacionais existentes 

(PEREIRA apud NASCIMENTO, 2012). 

É interessante aliás, afirmar que a discussão que perpassa acerca das políticas 

de assistência estudantil no contexto brasileiro, situa-se na noção de mínimos sociais, 

o que gera uma suposta vinculação entre a ideia de mínimo e a de básico. Conforme 

ressalta Pereira (2006) no que se refere à essa conotação pode-se considerar que o 

mínimo e o básico, 

são na verdade conceitos distintos, pois, enquanto o primeiro tem a 
conotação de menor, de menos, em sua acepção mais ínfima, identificada 

com patamares de satisfação de necessidades que beiram a desproteção 
social, o segundo não. O básico expressa algo fundamental, principal, 
primordial que serve de base de sustentação indispensável e fecunda ao que 
a ela se acrescenta. (PEREIRA, 2006, p. 26). 

 

Essas ações devem ser condizentes com as particularidades estudantis 

seguido do contexto educacional brasileiro, com vistas a universalização do acesso e 

permanência. Com isso, afirmamos que devem ser ampliados os serviços no que se 

refere à assistência estudantil, uma vez que necessita ir além das necessidades 

restritas à sobrevivência. 

 

3.2 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NAS UNIVERSIDADES 

 

A partir da Constituição Federal Brasileira, no que tange à assistência estudantil 

podemos observar conforme é retratado na definição em seu documento no Art. 206, 

é instituído os princípios para o ensino, apresentando no primeiro: I - igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1988). Reafirmado nos 

anos de 1990 a partir da LDB em seu Art. 3 conforme a mesma afirmativa “o ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola.” (BRASIL, 1996). 

Diante do exposto teve como finalidade, como pode-se ver, através dos seus 

documentos oficiais, a “garantia da efetividade dos direitos fundamentais [...] 

redemocratização da educação, mediante a universalização do acesso e da gestão 

democrática, centrada na formação do cidadão.” (SILVEIRA, 2012, p. 59). Frente aos 

objetivos propostos até aqui, refletiremos sobre a expressão da “igualdade” enquanto 

necessária para compreender a importância na assistência estudantil. Entretanto, 

partindo de sua disposição ao abordar a assistência estudantil, fica claro que através 
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da educação a igualdade é verificada por meio do acesso e permanência nas IES. 

Pode-se dizer que a palavra igualdade traz em seu significado conquistas diante o 

desenvolvimento histórico por diferentes áreas do conhecimento (SANTOS, 2010).  

Conforme apresentado pelo autor demonstramos sobre a igualdade, no que se 

refere a assistência estudantil explicita que: 

A igualdade de oportunidade constitui um princípio que, segundo seus 
ideológicos, tem como objetivo possibilitar a determinados segmentos que se 

encontram em situação de vulnerabilidade sociocultural, condições 
equivalentes àquelas que, supostamente, já transitam como sujeitos de 
direitos. Em tese, por esse princípio, os indivíduos devem partir de uma 
posição social igual para que consigam atingir seus objetivos pessoais, 

profissionais, enfim, para que possam, como iguais, se mover no cotidiano 
(SANTOS, 2010, p. 186). 

 

Podemos compreender que abordar a igualdade é de suma importância, 

permitindo que os espaços institucionais componham medidas e ações diferentes 

conforme a realidade local. Pode-se dizer que vivemos em uma sociedade desigual, 

no qual, podemos observar que a minoria da população detém de melhores 

condições, principalmente financeira, o que facilita o acesso e a permanência na 

educação superior seja pública ou privada (SANTOS, 2010). Com isso, podemos 

constatar que existem desigualdades, ao verificar as pessoas economicamente 

desfavoráveis, no que se refere ao acesso à educação para permanência até a 

conclusão do curso ao qual é perpassado vivências devidas ser considerado maiores 

dificuldades. 

De acordo com Vargas (2008), o capitalismo gera grandes desigualdades de 

acesso às universidades, consequentemente causa necessidades específicas para os 

estudantes e que influenciam diretamente na conclusão do curso. Como abordado no 

primeiro capítulo, podemos dizer que a educação antes não era destinada para a 

classe trabalhadora e sim para as elites. Com isso, tratar da assistência estudantil se 

faz necessário, para contribuir com a redução das desigualdades no que se refere à 

permanência dos estudantes para a adentrar e continuar nas universidades. 

Amaral e Nascimento afirmam a importância da assistência estudantil: 

Entende-se que os programas e projetos de assistência estudantil devam ser 
desenvolvidos como instrumentos de acesso, permanência e conclusão de 

curso dos estudantes nas instituições públicas, tendo como pressuposto que 
a Assistência Estudantil é uma política essencial no contexto do ensino, da 
pesquisa e da extensão (2010, p. 3). 
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As desigualdades existentes são possíveis de visualização desde o início no 

acesso à educação básica perdurando até o acesso à educação superior. Podemos 

dizer que sem uma política de assistência estudantil, os únicos que acessariam, 

seriam aqueles que possuem capital econômico e cultural, pois sabe-se que essa 

parte da população tende a terem oportunidades de frequentar boas escolas, 

condições para compra e acesso à livros e entre outros aspectos. Assim sabemos, 

que o vestibular se apresenta enquanto uma seleção para os escolhidos, podemos 

ver através das cotas, os programas e projetos de assistência estudantil. 

Ao observar sobre a classificação das instituições, foi verificado que as 

instituições públicas de ensino são aquelas mantidas pelo Poder Público através do 

sistema federal de educação, na forma de ensino Federal, Estadual ou Municipal. 

Essas instituições são financiadas pelo Estado e não cobram matrícula ou 

mensalidade. 

A mais estrita, definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é 
a Universidade. Trata-se de instituição acadêmica pluridisciplinar que conta 

com produção intelectual institucionalizada, além de apresentar requisitos 
mínimos de titulação acadêmica (um terço de mestres e doutores) e carga de 
trabalho do corpo docente (um terço em regime integral). É autônoma para 
criar cursos e sedes acadêmicas e administrativas, expedir diplomas, fixar 
currículos e número de vagas, firmar contratos, acordos e convênios, entre 

outras ações, respeitadas as legislações vigentes e a norma constitucional 
(ITAMARATY, 2021). 

 

Em 2007 com a proposta e criação do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), os seus princípios buscavam a redução das desigualdades 

socioeconômicas que estavam intrínsecos na sociedade. Dessa forma, esperava com 

o processo de democratização do acesso à universidade, que essas desigualdades 

ficassem menos recorrentes. O documento apresenta que a redução das 

desigualdades socioeconômicas, deve-se ir além do acesso à educação superior 

gratuita. Sendo assim, se faz necessário a criação de mecanismos, que possibilitam 

a permanência e conclusão do curso (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010). 

No ano de 2008 com a implementação do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil, teve grande importância para nortear programas e projetos no Brasil. 

Entretanto, mais adiante foi através do Decreto nº 7.234, de 19 de julho do ano de 

2010, que dispôs sobre a ampliação das condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal, apresentamos conforme seu parágrafo único as 

condições direcionadas aos estudantes. 

As ações de assistência estudantil devem considerar a necessidade de 
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viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do 
desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção 
e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras (BRASIL, 
2010). 

 

Neste contexto, com as regulamentações sendo abordadas através da política, 

estabelece-se critérios mínimos de seleção e outras disposições. Com a PNAES a 

assistência estudantil além de se vincular com as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, tendo como objetivo principal a permanência dos estandes no ensino 

superior, deveria criar ações voltadas para as seguintes áreas: moradia estudantil, 

alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche 

e apoio pedagógico. Ao considerar a finalidade para o aumento de condições para a 

permanência dos estudantes na educação superior são expostos os objetivos de 

acordo com o Art. 2: 

I - democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 
superior pública federal;  
II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 
permanência e conclusão da educação superior;  
III - reduzir as taxas de retenção e evasão;  

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 
2010).  

 

Essa política acabou focalizando em estudantes que frequentaram a rede 

pública na educação básica, a renda familiar per capita de até um salário mínimo e 

meio, e ainda as instituições federais poderiam estabelecer seus critérios. Dessa 

maneira, pode-se dizer que isso se apresenta desigual, uma vez que pode ser ruim 

para os outros estudantes que não se encaixam nesses critérios, mas que também 

possuem demandas que precisam ser atendidas afetos a permanência na educação 

superior. Diante do exposto, conforme a PNAES, as principais áreas estratégicas a 

seguir estão representadas separadamente através de áreas, linhas temáticas e 

órgãos envolvidos de acordo com o quadro abaixo. 
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Quadro 2 – Áreas que compõem a assistência estudantil 
ÁREAS LINHAS TEMÁTICAS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 

Permanência -Moradia 

-Alimentação 

-Saúde (física e mental) 

-Transporte 

-Creche 

-Condições básicas para atender os 

portadores de necessidades especiais 

- Assuntos Estudantis 

- Ensino 

- Pesquisa 

- Extensão 

Desempenho 

Acadêmico 

-Bolsas 

-Estágios remunerados 

-Ensino de Línguas 

-Inclusão Digital 

-Fomento à participação político-acadêmica 

-Acompanhamento Psicopedagógico 

-Assuntos Estudantis 

-Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa e extensão 

-Parcerias com órgãos públicos e 

entidades com fins sociais 

Cultura, lazer 

e esporte 

-Acesso à informação e difusão das 

manifestações artísticas e culturais 

-Acesso a ações de educação esportiva, 

recreativa e de lazer 

-Assuntos Estudantis 

-Órgãos das IFES ligados ao 

ensino, pesquisa, extensão e 

cultura 

-Parcerias com órgãos Públicos 

Federais, Estaduais e Municipais e 

entidades da sociedade civil 

Assuntos da 

Juventude 

-Orientação profissional, sobre mercado de 

trabalho 

-Prevenção a fatores de risco 

- Meio ambiente 

-Política, Ética e Cidadania 

-Saúde, Sexualidade e 

-Dependência Química 

- Assuntos Estudantis 

- Parcerias com órgãos Públicos 

Federais, Estaduais e Municipais e 

entidades da sociedade civil 

Fonte: FONAPRACE (2012). 

 

Com a PNAES a assistência estudantil além de se vincular com as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, tendo como objetivo principal a permanência dos 

estudantes na educação superior, deveria criar ações voltadas para as seguintes 

áreas: I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - assistência à saúde; 

V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; IX - apoio pedagógico.  

Para atender às necessidades dos estudantes, as universidades estaduais 

promoveram em sua organização condições e serviços baseados em cada área a ser 

trabalhada. Por meio do MEC institui-se o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil para as Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais (PNAEST) 

no dia 29, de dezembro de 2010. Neste contexto, através da portaria normativa Nº 

25/2010, em seu Art. 1 apresenta a educação superior pública estadual, expressando 

sua finalidade com a ampliação das condições de acesso, permanência e formação 

educacional para os jovens. No inciso 1º desse artigo, retrata os objetivos do PNAEST: 
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I – fomentar a democratização das condições de acesso e permanência dos 
jovens na educação superior pública estadual; 
II – minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais no acesso à 
educação superior; 

III – reduzir as taxas de retenção e evasão;  
IV – aumentar as taxas de sucesso acadêmico dos estudantes;  
V – contribuir para a promoção da inclusão social pela educação (BRASIL, 
2010). 

 

As instituições públicas de educação superior, que implantarem o Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), terão recursos destinados para programas de assistência 

estudantil. Conforme expresso pelo MEC as vagas ofertadas pelo programa são para 

os candidatos que participarem do ENEM sendo disponibilizadas de acordo com a 

pontuação de cada candidatos. No Art. 5 da portaria normativa MEC Nº 25/20103 

estão presentes os aspectos sobre os repasses financeiros relacionados ao Sistema 

aos quais compõe conforme as vagas disponibilizadas. 

São importantes as ações de assistência estudantil, pois são elas que passam 

a garantir a possibilidade da permanência dos estudantes, uma vez que, em uma 

sociedade capitalista é visível a relação de desigualdade existente através da 

educação. Essas condições devem ser levadas em consideração de acordo com a 

trajetória da realidade educacional brasileira, considerando o contexto de cada 

universidade em sua construção social, cultural e histórica.  

Entretanto, a implementação dessas ações, consideradas enquanto 

assistência estudantil, nas universidades possibilita a inclusão e expansão do acesso, 

contribuindo com a permanência dos estudantes da classe trabalhadora. Sabendo que 

a reflexão acerca da temática possibilita fortalecer enquanto pauta prioritária para 

debate, com base em seu processo histórico, apesar dos avanços não constituiu a 

assistência estudantil como política pública. Dessa maneira o PNAES com a passar 

do tempo foi apresentada dificuldades, visto a crescente demanda através do número 

de estudantes aos quais necessitam de acesso à assistência estudantil para 

permanecerem nas universidades. 

 

 
3 O artigo 5 da portaria normativa MEC Nº 25/2010 dispõe sobre a locação de recurso em seus 

seguintes parágrafos: 
I – Instituições que ofertem, por meio do SiSU, até 200 (duzentas) vagas: até R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais);  
II – Instituições que ofertem, por meio do SiSU, entre 201 (duzentas e uma) e 1.000 (mil) vagas: até 

R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); 

III – Instituições que ofertem, por meio do SiSU, acima de 1.000 (mil) vagas: até R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais) (Portaria Normativa nº 25, 2010). 
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3.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO PARANÁ 

 

Tendo em vista os movimentos sociais a favor da educação, no estado do 

Paraná houve a mobilização no qual forçou a proposta da criação dessas instituições 

com entrada na agenda do Governo do Estado, propondo assim a criação de 

universidades estaduais no Paraná. Neste contexto abordamos brevemente a 

contextualização histórica das universidades estaduais do Paraná seguida de sua 

ordem cronológica buscando caracterizar como tais IES se desenvolveram. 

No século XIX houve a tentativa de estabelecer uma universidade no Paraná a 

partir da Lei nº 63/18924, com a duração de cinquenta anos, porém sem êxito, essa 

proposta não se concretizou e com isso a concessão perdeu a validade.  

O ensino superior no Paraná é uma iniciativa que só se concretiza no século 
XX. Até este século, o ensino neste Estado era exercido pelos jesuítas do 

Colégio de Paranaguá. Quando estes foram expulsos do Brasil, existiam no 
Paraná apenas classes isoladas destinadas ao ensino das “primeiras letras”. 
Em 1848, teria sido criado pela Província de São Paulo, na cidade de Curitiba, 
o Liceu Paranaense, instituição que deveria ministrar ensino secundário, mas 

que teve, porém, vicissitudes que, por algum tempo, impediram o regular 
funcionamento (WESTPHALEN, 1969, p. 249). 

 

Dessa maneira, ao qual era mencionado pela legislação, as áreas ofertavam 

os cursos de Direito, Letras, Comércio, Agronomia, Agrimensura, Farmácia e Curso 

Geral (a lei não explica o que seria este curso). O Ginásio Paranaense e a Escola 

Normal, ambos deveriam deixar de existir, no início das atividades da instituição, pois 

esses estabelecimentos se tornariam uma das seções da universidade (SHEEN, 

2000). 

Nas primeiras décadas do século XX, a partir da emenda nº 118, de 12 de 

dezembro de 1910 e a lei nº 2.356/1911, contribuiu para a promulgação do Decreto 

n° 8.659, de 05 de abril de 1911, ao qual foi criado por Hermes da Fonseca em seu 

governo instituindo por meio desse decreto a “Lei Orgânica do Ensino Superior e do 

Fundamental na República”. Dessa maneira, na busca de garantir a universidade no 

estado, em 19125, possibilitou no dia 19 de dezembro do citado ano a criação efetiva 

da Universidade do Paraná. 

 
4 Lei nº 63 de 10 de dezembro de 1892, através da concessão criada pelo advogado, historiador e 

jornalista Francisco José da Rocha Pombo e assinada pelo Presidente do Paraná, Francisco Xavier 
da Silva. 

5 A criação da universidade, contou com Victor Ferreira do Amaral e Silva, médico, deputado e diretor 

de Instrução Pública do Estado, que liderou a criação efetiva da Universidade, sob o lema Scientia 
et Labor – Ciência e Trabalho (UFPRa, 2021). 
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No ano de 1913, Nilo Cairo fez dois apontamentos da não concretização da 

construção da universidade proposta por Rocha Pombo, o primeiro acerca do domínio 

do Governo Federal sob a educação superior, e o segundo relacionado ao 

distanciamento do estado do Paraná para alcance e progresso necessário. Conforme 

Carneiro (1972) é considerado além desses pontos acima citados, outros dois fatores 

que podem terem sidos relacionados: a criação da Escola de Artes Industriais no ano 

de 1883 e a Revolução Federalista entre os anos de 1893 a 1895 no estado do 

Paraná.  

Com o apoio da Reforma Rivadávia, houve outra tentativa de criação de 

universidade no Paraná, no qual era iluminada por ideias positivistas, que adotava a 

liberdade e a desoficialização do ensino educacional. 

No ano de 1913, Nilo Cairo fez dois apontamentos da não concretização da 

construção da universidade proposta por Rocha Pombo, o primeiro acerca do domínio 

do Governo Federal sob a educação superior, e o segundo relacionado ao 

distanciamento do estado do Paraná para alcance e progresso necessário. Conforme 

Carneiro (1972) é considerado além desses pontos acima citados, outros dois fatores 

que podem terem sidos relacionados: a criação da Escola de Artes Industriais no ano 

de 1883 e a Revolução Federalista entre os anos de 1893 a 1895 no estado do 

Paraná.  

Com o apoio da Reforma Rivadávia, houve outra tentativa de criação de 

universidade no Paraná, no qual era iluminada por ideias positivistas, que adotava a 

liberdade e a desoficialização do ensino educacional. 

Contra o sistema tradicional vigente, insurgiu-se, de maneira violenta, o 

ministro Rivadávia Corrêa, com a Lei Orgânica de 1911. Levando o 
liberalismo político às últimas consequências, dentro do positivismo ortodoxo, 
resolveu retirar do Estado a interferência no setor educacional, estabelecendo 
o ensino livre. Sem as peias oficiais, poderia, julgava ele, o ensino 

desenvolver-se segundo as necessidades imediatas do Brasil (NUNES, 1962, 
p. 96). 

 

A Universidade do Paraná foi instalada no edifício do Congresso Legislativo do 

Estado e as aulas tiveram seu início no dia 16 de março de 1913, totalizando em 

noventa e sete estudantes matriculados nos seguintes cursos: “Engenharia 32 alunos, 

Direito 29 alunos, Odontologia 13 alunos, Farmácia 10 alunos, Comércio 13 alunos e 

Obstetrícia nenhum aluno.” (CARNEIRO,1972, p. 122). 

Sheen (2000) apresentou em seus apontamentos, que o intuito da criação da 

universidade esteve voltado para o desenvolvimento do Estado e para a inclusão do 
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acesso dos jovens para que pudessem adentrar na educação superior em sua própria 

cidade. O ensino da Universidade do Paraná era pago e foi reconhecida oficialmente 

pelo Governo do Estado, através da Lei Estadual nº 1.284, ao qual foi legitimada no 

ano de 1914 como utilidade pública pela Lei nº 1. 455. Com a Reforma Carlos 

Maximiliano ocorrida no ano de 1915, a universidade foi desmembrada em cinco 

faculdades sendo: Engenharia, Direito, Odontologia, Farmácia, Comércio e 

Obstetrícia, e sendo tais cursos reconhecidos o ano de 1917. Conforme verificado, 

afirma-se que o tempo que perdurou para efetivar a união das faculdades e tonar 

Universidade do Paraná. 

Durante cerca de 30 anos buscou-se restaurar a universidade, objetivo 
alcançado no fim da década de 40, quando as faculdades existentes, 

acrescidas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, foram reunidas 
como a Universidade do Paraná. Para essa unificação foi fundamental o 
apoio da imprensa e da comunidade paranaense (UFPR, 2021b). 

 

No ano de 1946, teve o início da busca para federalização da universidade, ao 

qual teve como contribuição do reitor Flávio Suplicy de Lacerda a convocação de “toda 

a gente do Paraná para cerrar fileiras com sua Universidade na campanha da 

Federalização que será encetada pela reitoria e por todos os demais órgãos 

integrantes da instituição” (Lacerda, 1949, p. 81). Com isso teve como contribuição no 

dia 04 dezembro de 1950 a instauração da Lei nº 1.254, reconhecendo como 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

No ano de 1948, através da Província de São Paulo foi instituído o Liceu 

Paranaense na cidade de Curitiba, essa instituição teria como finalidade ministrar o 

ensino secundário, que por contratempos, não houve permanência de seu 

funcionamento. Vale apresentar que, foi “através de faculdade isoladas e da criação 

da Universidade Católica do Paraná em 1959” (SHEEN, 2000, p. 119) expressou 

através da expansão das instituições no interior do estado. Portanto, podemos notar 

que as duas universidades que funcionavam no Estado: 

[...] a Universidade Federal do Paraná, vinculada ao Sistema Federal, e a 
Universidade Católica do Paraná, do setor privado, ambas sediadas em 
Curitiba. Assim, a educação universitária se encontrava limitada à capital do 
Estado, monopolizando os efeitos científicos e culturais, naturalmente 
decorrentes da atividade universitária que a criação da Universidade do 

Paraná, pode ser verificado através de sua trajetória histórica, sendo de suma 
importância, para expansão da educação superior no Estado (STROPARO; 
MIGUEL. 2017. p. 391). 
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Em 1964, a população de Ponta Grossa para a tentativa da criação de uma 

universidade estadual, foi apresentado um projeto para à Assembleia Legislativa. 

Esse mesmo projeto foi vetado pelo governador Ney Braga, alegando que não estava 

respeitando o art. 31 da Lei 4.978, no qual era necessário ser emitido um parecer pelo 

Conselho Estadual de Educação (CEE) para a criação do um órgão de educação 

superior e ainda deveriam ser reconhecidas como uma Autarquias ou Fundações. 

Contudo, o Presidente da Assembleia Legislativa aprovou a Lei nº 3/664, porque ele 

disse que o veto foi feito fora do prazo regimental e a partir disso criou-se a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas que não foi efetivada. Ainda nesse 

contexto o governador recorreu a essa decisão: 

[...] o Governador Ney Braga encaminhou consulta ao CEE, solicitando o 
parecer previsto no artigo 31 da lei 4.978 antes mencionado. O CEE, por sua 
vez, emitiu o Parecer nº 3/65-CEE, de 30 de junho de 1965 (PARANÁ/CEE, 
1965), solicitando complementação do processo e informando que somente 

responderia à consulta posteriormente. Somente quatro anos mais tarde é 
que o CEE emite parecer definitivo sobre o assunto, desta feita sob nº 45/69 
(PARANÁ/CEE, 1969) manifestando-se favoravelmente à criação da 
Universidade, condicionado à complementação do processo, adequando-o à 
referida lei (STROPARO; MIGUEL. 2017. p. 392). 

 

 Durante o tempo da emissão do parecer 45/69-CEE, a Lei Federal nº 5.540/68 

já estava em vigor, no artigo 47 transferia a responsabilidade do funcionamento de 

estabelecimento da educação superior para o Conselho Federal de Educação (CFE), 

para a deliberação final do parecer estaria incumbência desse Conselho. Esse cenário 

dificultava a interiorização da educação superior no Paraná. 

Entretanto o movimento norte-paranaense (Campos Gerais e Norte cafeeiro), 

estava reivindicando que as faculdades se unissem para se tornaram universidades. 

As reivindicações tiveram êxito, em 1969, foi sancionada a Lei Estadual nº 6.034, de 

06 de novembro, criando assim as três universidades: Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá. 

Apresentamos no Quadro 3, as sete universidades estaduais classificadas por 

sua cidade-sede, a lei e o ano de criação e link de acesso do site pesquisado. 
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Quadro 3 – Universidades Estaduais do Paraná 

UNIVERSIDADES SIGLAS CIDADE 

LEI E ANO 

DE 

CRIAÇÃO 

LINK DO SITE 

Universidade 

Estadual do 

Oeste do Paraná 

UNIOESTE Cascavel 

Lei 

Estadual nº 

8.680, de 

30/12/1987 

https://www.unioeste.br/ 

Universidade 

Estadual de 

Ponta Grossa 

UEPG 
Ponta 

Grossa 

Lei nº 

6.034, de 

06/11/1969 

https://www.uepg.br/ 

Universidade 

Estadual de 

Maringá 

UEM Maringá Lei nº 

6.034, de 

06/11/1969 

http://www.uem.br/ 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

UEL Londrina 

Decreto nº 

18.110, de 

28/01/1970 

https://portal.uel.br/home/ 

Universidade 

Estadual do 

Centro-Oeste 

UNICENTRO Guarapuava Lei nº 

9.295, de 

13/06/1990 

https://www3.unicentro.br/ 

Universidade 

Estadual do 

Paraná 

6UNESPAR Paranavaí 

Lei 

Estadual nº 

13.283, de 

25/12/2001 

https://www.unespar.edu.br/ 

Universidade 

Estadual do 

Norte do Paraná 

6UENP Jacarezinho 

Lei 

Estadual nº 

15.300, de 

28/09/2006 

https://uenp.edu.br/ 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

A seguir, nos subcapítulos apresentaremos uma breve caracterização de cada 

uma das universidades estaduais, descrevendo (quais eram as faculdades anteriores 

a vigência em questão) sobre os cursos ministrados, campus e quais tem sistema 

educacional presencial e a distância. 

 

 

  

 
6 A UNESPAR e a UENP foram organizadas recentemente, mas as faculdades isoladas já 
existiam. 

https://www.unioeste.br/
https://www.uepg.br/
http://www.uem.br/
https://portal.uel.br/home/
https://www3.unicentro.br/
https://uenp.edu.br/
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3.3.1 Universidade Estadual do Oeste Do Paraná (UNIOESTE) 

 

Figura 1 – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 

Fonte: UNIOESTE (2020a). 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) foi reconhecida como 

universidade através Portaria Ministerial n° 1784-A no ano de 1994, contando também 

com o Parecer do Conselho Estadual de Educação n° 137/1994.  

Em seu desenvolvimento houve a junção das faculdades municipais, sendo a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cascavel (FECIVEL) de 1972, Faculdade 

de Ciências Sociais Aplicadas de Foz do Iguaçu (FACISA) de 1979, Faculdade de 

Ciências Humanas de Marechal Cândido Rondon (FACIMAR) e a de Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas Arnaldo Busato de Toledo (FACITOL) ambas criadas em 

1980. Neste contexto, a partir da Lei Estadual n° 12.235/1998 contou com a 

incorporação da Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão (FACIBEL). 

Considera-se enquanto uma universidade multicampi e os campus estão 

localizados nas respectivas cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, 

Marechal Cândido Rondon e Toledo. A UNIOESTE comtempla um total de 94 

municípios, sendo que 52 municípios ficam na região oeste e 42 municípios da região 

sudoeste do Paraná. São ofertados 18 cursos em Cascavel, 13 cursos em Foz do 

Iguaçu, 9 cursos em Francisco Beltrão, 12 em Marechal Candido de Rondon, 9 cursos 
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em Toledo e compõe 3 cursos EaD. As universidades detêm de cursos de pós-

graduação lacto sensu e stricto sensu. Atualmente de acordo com os dados 

verificados soma-se um total de 14.159 de alunos de graduação e pós-graduação. 

 

3.3.2 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

 

Figura 2 – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 

Fonte: UEPG (2021). 

 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) teve sua criação através da 

Lei nº 6.034/1969 e do Decreto nº 18.111/1970, unificando a Faculdade Estadual de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ponta Grossa e a Faculdade Estadual de Farmácia e 

Odontologia. Entretanto, essas duas faculdades foram divididas em Faculdade 

Estadual de Farmácia e Bioquímica de Ponta Grossa, e a Faculdade Estadual de 

Odontologia de Ponta Grossa, contando também em sua organização com a 

Faculdade Estadual de Ciências Econômicas e Administração de Ponta Grossa.  

Com a criação da universidade sob o regime de Fundação de Direito Público, 

a personalidade jurídica individual das faculdades fora extinta, e a universidade 

passou a ser reconhecida pelo Governo Federal com o Decreto nº 73.269/1973, a 
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partir disso foram elaborados o seu Estatuto, Regime Geral e o Plano de 

Restruturação.  

A universidade dispõe de cursos presenciais e a distância, entre os campus de 

Ponta Grossa (Campus Uvaranas e Campus Central), Telêmaco Borba e os campis 

avançados em campus universitário em Castro, campus universitário em Jaguariaíva 

e campus universitário em São Mateus do Sul. A UEPG oferta 47 cursos de 

graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado, e 

abarca aproximadamente 10 mil estudantes ao qual são verificados cerca de 22 

municípios atendidos. 

 

3.3.3 Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 

Figura 3 – Universidade Estadual de Maringá 

 

Fonte: Maringá Post (2019).  

 

A educação superior no município de Maringá até o ano de 1969 eram 

ministradas através de três instituições estaduais: Faculdade Estadual de Ciências 

Econômicas criada em 1959, a Faculdade Estadual de Direito e a Fundação de 

Filosofia, Ciências e Letras, criadas no mesmo ano de 1967. Essas três faculdades 
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ofertavam um total de sete cursos: Ciências Econômicas, Direito, História, Geografia. 

Ciências de 1º Grau, Letras Anglo-Portuguesas e Letras Franco-Portuguesas.  

Por meio da criação da Lei nº 6.034, de 06 de novembro de 1969 institui a 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), ao qual passou a integrar os cursos 

existentes. Neste contexto, no ano a seguir, em 1970, cria-se Fundação Universidade 

Estadual de Maringá (FUEM), através do Decreto Estadual nº 18.109, de 28 janeiro 

de 1970 (PARANÁ, 1970), direcionado a sociedade enquanto um direito público, mas 

que só teve seu reconhecimento pelo Governo Federal no ano de 1976. 

Entre os anos de 1970 a 1976 foram implantados quinze cursos de graduação, 

atualmente é ofertado a quantia de 36 cursos, sendo separados entre os diferentes 

locais, campus sede, campus extensão de Cianorte e campus Regional de Goioerê. 

Através da Lei Estadual nº 9.663/1991 a UEM se tornou autarquia, sendo apresentado 

a partir de 1999 a autonomia da Universidade. No ano de 2010 foi criado o campus 

Regional do Vale do Ivaí. 

 

3.3.4 Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

Figura 4– Universidade Estadual de Londrina 

 

Fonte: Agência UEL (2020). 

 

Em janeiro de 1970 foi criada a Universidade Estadual de Londrina (UEL) a 

partir do Decreto nº 18.110, que institui a unificação dos cursos de Direito, Filosofia e 

Odontologia existentes desde o ano de 1950 ao qual passam a compor a união a partir 
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desse decreto. Neste contexto, sendo disposto os seguintes cursos de graduação: 

História, Geografia, Letras Anglo-Portuguesas e Letras Franco-Portuguesas, 

Pedagogia, Ciências (1º Grau), Direito, Odontologia, Medicina, Farmácia e 

Bioquímica, Ciências Biomédicas, Ciências Econômicas e Administração. 

A educação superior na UEL passou a ser exercida de forma gratuita a nível de 

graduação a partir do ano de 1987, e por meio da Lei Estadual nº 9.663, de 16 de julho 

de 1991 a universidade se transformou em uma Autarquia, passando a ter autonomia 

didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial sustentada pela 

política educacional, cujo recurso repassado, em suma maioria eram destinados pelo 

Governo Estadual. 

Atualmente, a universidade possui um total de cinquenta e três cursos de 

graduação presencial (bacharelado e licenciatura), duzentos e sessenta e um cursos 

de pós-graduação (residência, especialização, mestrado e doutorado), no qual são 

distribuídos em nove centro de estudo e nos cinquenta e sete (57) Departamentos 

constituem as Unidades de ensino, pesquisa e extensão da UEL. 

De acordo com os dados observado, pode-se dizer que a comunidade 

universitária é formada por aproximadamente 22 mil estudantes, professores e 

servidores técnico-administrativos. 

 

3.3.5 Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 

 

Figura 5 – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
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Fonte: UNICENTRO (2020). 
 

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) foi instituída no ano 

de 1990, após a união das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava 

e da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati. No ano de 1997, teve seu 

reconhecimento enquanto instituição com a implementação de novos cursos em 

diversas áreas do conhecimento, apresentando assim sua expansão. 

A universidade possui três campus universitários Guarapuava, Santa Cruz e 

Irati, e cinco campi avançados localizados na cidade de Chopinzinho, Laranjeiras do 

Sul, Pitanga, Prudentópolis, Coronel Vivida. Diante disso, abrange cinquenta 

municípios da região, os polos de Educação a Distância estão espalhados pelo estado 

do Paraná.  

Atualmente compõe 41 cursos de graduação presenciais e 4 cursos EAD, 

possuí uma gama de diferentes cursos de pós-graduação em nível de especialização, 

15 programas de mestrados e 5 cursos voltados a título de doutorado. 

 

3.3.6 Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) 

 

Figura 1 – Universidade Estadual do Paraná 
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Fonte: G1 (2019). 

 

A Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) foi criada no dia 25 de outubro 

de 2001, pela Lei Estadual nº 13.283, houve algumas modificações pelas Lei Estadual 

nº 13.385 de 2001, Lei Estadual nº 15.300 de 2006 e pela Lei Estadual nº 17.590 de 

2013. Com a sede no Município de Paranavaí e com os campus nas seguintes 

cidades: Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, União da 

Vitória e a Escola Superior de Segurança Pública da Academia Policial Militar de 

Guatupê, sendo está a última unidade vinculada com a UNESPAR academicamente, 

a partir do Decreto Estadual 9.538, de 05 de dezembro de 2013. 

São ofertados 68 cursos de graduação (bacharelado e licenciatura), que estão 

distribuídos em seus setes campus e em quinze centro de área do conhecimento, 

dispõem de um total de dez programas de pós-graduação stricto sensu (Mestrado) e 

onze cursos de especialização em diversas áreas. Contudo é apresentado um total 

de 1.077 servidores e aproximadamente 12 mil alunos matriculados nos cursos de 

graduação e pós-graduação. 

  



62 

 

3.3.7 Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 

Figura 2 – Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Fonte: UENP (2017). 

 

No ano de 2006, cria-se através da Lei nº 15.300, a Universidade Estadual do 

Norte do Paraná (UENP), que passou a ser sediada no município de Jacarezinho, com 

campus na cidade de Bandeirantes e Cornélio Procópio autorizada pelo Decreto 

Estadual nº 3.909 do ano de 2008. Compreende-se em sua composição cinco 

instituições de ensino superior sendo elas: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Jacarezinho e a mesma sendo localizado em Cornélio Procópio, Faculdade de 

Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho, Faculdade de Direito do Norte 

Pioneiro e a Fundação Faculdades Luiz Meneghel. 

 A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio, atualmente 

encontra-se com o total de vinte e cinco cursos de graduação, vasto cursos de pós-

graduação lato sensos e três de pós-graduação stricto sensu em Ciência Jurídica, 

Letras e Agronomia. 

Levando em consideração as universidades com base no que foi exposto no 

trabalho, podemos compreender sobre a importância da assistência estudantil para 

permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior. A seguir são 

caracterizados e mapeados através dos sites das sete (7) universidades estaduais, 

através dos aspectos/critérios definidos para apresentar quais são as distinções e 

semelhanças entre elas. Assim, tendo como contribuição para análise dos dados os 
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questionários respondidos pelos gestores pela assistência estudantil nessas 

universidades. 
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4 ANÁLISE DOS SITES E QUESTIONÁRIOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os dados disponibilizados a partir dos sites das 

sete universidades estaduais do Paraná, assim como as informações obtidas através 

do questionário respondido por seus gestores, em que o principal objetivo foi 

identificar os aspectos semelhantes e distintos, em relação a assistência estudantil 

nestas instituições. 

Tendo em vista as semelhanças e distinções, através dos critérios selecionados 

em conjunto com as perguntas direcionadas por meio do questionário, expomos no 

desenvolvimento desse capítulo para melhor aproximação dos objetivos trabalhados, 

figuras com o trajeto realizado para acessar tais informações. Com isso, observamos 

através das páginas de acesso de cada universidade em questão, quais são as 

expressões e terminologias utilizadas por elas sobre a assistência estudantil.  

Assim, através da elaboração do questionário visamos discutir questões 

relativas à percepção dos gestores quanto às disposições referentes aos atuais 

programas e serviços direcionados à assistência estudantil. Pode-se dizer que, tendo 

em vista a realidade mundial ao qual a pandemia se apresenta, o meio digital vem 

sendo a forma de acesso mais adequada para obter as informações. Portanto, 

abordamos a inclusão digital, considerando ser de suma importância para os 

estudantes diante a necessidade de acesso por meio dos canais de atendimento, 

serviços e programas apresentados por cada uma, de maneira atualizadas. 

A partir de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2019, aproximadamente 40 milhões de brasileiros não tinham acesso à 

internet no território brasileiro (SOUTO, 2021). 

A população mundial que não tem acesso à internet está numa desvantagem 

terrível, não só no acesso à informação, mas no acesso à educação, dados 
sobre saúde, possibilidades de trabalho e formas de compensar a crise 
econômica (ONU NEWS, 2020, não paginado). 

 

Conforme apresentado pela autora, podemos dizer que se expressa por ser 

mais uma face da desigualdade social e vem se evidenciando diante do contexto 

pandêmico. Algumas das universidades estaduais do Paraná, como poderemos 

observar, tomaram iniciativas para que os estudantes que não conseguissem acessar 

remotamente as aulas, realizassem trabalhos, vídeo chamadas, dentre outras 

estratégias pedagógicas para facilitar a continuidade dos estudos.  
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Elaboramos a pesquisa a partir das aproximações dos dados disponibilizados 

nos sites das universidades estaduais do Paraná. Após a contextualização abordada 

no segundo capítulo sobre a assistência estudantil, e sobre alguns aspectos históricos 

que influenciaram o surgimento da educação superior no Paraná, seguido por uma 

caracterização das universidades estaduais do Paraná. A seguir, apresentamos os 

dados com as análises realizadas com base em critérios para melhor apreciação dos 

resultados. 

 

4.1 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NOS SITES INSTITUCIONAIS DAS UNIVERSIDADES 

ESTADUAIS DO PARANÁ 

 

A pesquisa foi realizada em duas etapas, inicialmente por meio de um 

questionário online encaminhado via e-mail para os gestores das universidades, no 

mês de fevereiro de 2021. E a segunda etapa, foi por através de buscas nos sites das 

universidades estaduais do Paraná e análise do conteúdo apresentado nas páginas 

institucionais. Assim, expomos o trajeto desenvolvido que considerados importante 

sendo expresso pelas figuras a seguir. 

Conforme expresso no capítulo anterior, para análise dos dados, observamos 

no site institucional de cada uma das universidades estaduais do Paraná 

considerando os seguintes critérios:  

a) o primeiro, foi feito a busca na página inicial acerca da expressão assistência 

estudantil;  

b) O segundo, buscando os benefícios para a permanência dos estudantes, ao 

qual separamos em subcritérios esses sendo: auxílio alimentação, moradia 

estudantil, bolsa permanência e inclusão digital.  

c) o terceiro, visualizamos a maneira expressa, sobre a linguagem, como de fato 

ela se apresenta, se de modo claro e objetivo facilitando o acesso à procura de 

informação ao estudante.  

d) O quarto critério, a identificação dos canais de atendimento de modo que 

contribua com a facilidade do uso e acesso pelos estudantes. Ao apresentar 

determinados assuntos à temática da assistência estudantil, observamos que 

alguns sites das universidades não disponibilizaram a página, mesmo com o 

link de acesso. Dessa forma, frisamos que durante a pandemia, a tecnologia 
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da informação é ainda mais utilizada pelos estudantes para acessar aos 

serviços de assistência estudantil. 

 

4.1.1 Caracterização Geral 

 

Verificamos que, das sete universidades estaduais estudadas, apenas a página 

da UNICENTRO, ao iniciar a busca pelo ícone “Estudante” apresentou a expressão 

“assistência estudantil”. Sendo assim, em síntese, constatamos que a maioria dos 

sites institucionais pesquisados não aborda a expressão “assistência estudantil” ou 

“permanência estudantil”. O que pode ser verificado, contudo, é que em relação aos 

outros sites institucionais de acesso, os ícones que estão voltados para a assistência 

estudantil são diferentes. 

No site da UEL é apresentado a expressão “vida acadêmica”, enquanto na UEM 

expressa-se por “conduta e apoio estudantil”. A partir do site da UEPG e da UNESPAR 

são visualizados pela expressão “assuntos estudantis”. Vale salientar que na UENP 

utilizam a expressão “Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC)” e, em relação à 

UNIOESTE, podemos evidenciar que não apresentou de forma clara, objetiva e 

acessível informações sobre a assistência estudantil e nenhuma outra temática ou 

expressão parecida ou associada. Para melhor visualização das informações 

identificadas, apresentamos separadamente cada universidade através do caminho 

percorrido para o acesso aos dados sobre a temática proposta. 

 

4.1.2 Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 

Ao analisarmos o site da UEM, como podemos verificar na figura a seguir, 

possui em sua página de início as abas de acesso sendo elencados como: Página 

Inicial, Notícias, Vestibular, Biblioteca, Complexo de Saúde, Intranet, Internacional e 

a lupa de pesquisar que visa facilitar a busca da informação. 

Dessa maneira, podemos ver abaixo a partir da Figura 4 as disposições para o 

acesso através dessas abas, ao qual traz em sua separação a exposição das 

informações a partir de tópicos.  

 

Figura 3 – Página de início da UEM 
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Fonte: Site da UEM (2021). 

 

Entretanto, ao acessar a “Página Inicial” é visualizado uma série de subtópicos, 

conforme apresentamos a seguir. De acordo com o exposto, ao acessarmos esse link, 

é direcionado a outra página. 

 

Figura 4 - Tópicos da página inicial da UEM 

 

Fonte: Site da UEM (2021). 

 

De acordo com a Figura acima, como pode-se verificar, realizamos a marcação 

em dois locais diferentes de tópicos que abordam a expressão da assistência 

estudantil, o subtópico “Conduta e Apoio Estudantil” e “Assuntos Acadêmicos”. Neste 

segundo ícone sinalizado aborda sobre o que são os assuntos acadêmicos referindo 

ao apoio pedagógico, oportunidade de formação, necessidades especiais, 

representação estudantil e sobre o cerimonial. 
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Ao clicar no ícone da conduta e apoio estudantil, veremos que na página a 

seguir, são apresentados seis itens que abordam a assistência estudantil. Dessa 

forma, são expostos na Figura 6 a seguir, com base nos dados, sobre as diferentes 

ações que visam assegurar a convivência acadêmica dos estudantes. 

 

Figura 5 – Conduta e Apoio Estudantil - UEM 

 

Fonte: Site da UEM (2021). 

 

Conforme observamos, inicialmente a página aborda sobre o regulamento 

disciplinar e sobre as bolsas acadêmicas, ao qual são expressas pela Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Bolsa de Incentivo à Arte, Ensino e Bolsa Permanência. O ícone 

é sobre apresentado sobre infraestrutura de convivência, aos quais ao acessar é 

verificado sobre o Restaurante Universitário, Biblioteca Central e quadras. No 

decorrer, são apresentados os serviços disponibilizados relacionado à saúde do 

estudante, compondo informações acerca do Ambulatório, Unidade de Psicologia 

Aplicada, Clínica Odontológica, Hospital Universitário Regional de Maringá, 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas e Serviço Social. São 

ofertados também, conforme o quinto item, o apoio ao ensino por meio de monitoria e 

preceptoria e, por fim, sobre os Programas Institucionais de Direitos Humanos.  

Os benefícios oferecidos pela universidade, conforme apresentado pela 

página, são as bolsas nas áreas tanto de ensino, pesquisa, extensão quanto de 

permanência, assim como oferta também aos estudantes a concessão de auxílio 

alimentação. Vale ressaltar que, na página “Conduta e Apoio Estudantil” não houve 

referência a sua última data de atualização. Os links para bolsa de estudo e da 

monitoria não foram possíveis de acesso, pois encontravam se com “erro”.  
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No que se refere à linguagem utilizada nos textos e descritivos, podemos dizer 

que se apresenta de modo objetivo e de fácil compreensão. Quanto ao acesso à bolsa 

permanência, na página é verificado que consta o nome da diretora, contatos 

telefônicos dos servidores como: secretária, assistente social e psicóloga, 

acompanhado do e-mail do setor, apresentando também o telefone e o e-mail do 

restaurante universitário. Dessa forma, constatamos que, a partir da página inicial da 

universidade, o acesso a expressão “conduta e apoio estudantil”, não localizam 

indicativos sobre um atendimento diferenciado para os estudantes durante a 

pandemia. 

 

4.1.3 Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

De acordo com o expresso na página inicial do site institucional da UEL, 

podemos verificar que possuí aspectos que podem ser visualizados através dos 

tópicos conforme apresentam as figuras a seguir, ao clicar no ícone do “Ensino”. 

 

Figura 6 – Página inicial da UEL 

 

Fonte: Site da UEL (2021).  
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Figura 7 – Ensino e suas modalidades ofertadas 

 

Fonte: Site da UEL (2021). 

 

Como podemos observar, na Figura 9, através do ícone do “Ensino”, encontra-

se a expressão “Vida Acadêmica”. De acordo com a figura a seguir, veremos que, ao 

clicar nesse ícone, apresentam-se os aspectos que podemos visualizar, como 

elencados na Figura 10, no canto à esquerda: 

 

Figura 8 - Vida acadêmica - UEL 

 

Fonte: Site da UEL (2021). 
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Conforme podemos visualizar, trata-se da breve descrição da história da 

universidade, detendo-se nas informações de acesso ao calendário acadêmico, 

certificados e declarações. Na sequência, pode ser visto também que é abordado 

sobre as ações afirmativas, ao qual contempla a política de cotas, vagas 

suplementares para os indígenas e a educação especial. No ícone sobre os serviços 

de apoio são referidos acerca das linhas de ônibus, passe estudantil, moradia 

estudantil, atendimento bancário do Itaú e da Caixa Econômica Federal, fotocopias e 

cantinas.  

Nessa secção da página visualizamos a Divisão de Assistência à Saúde da 

Comunidade (DASC), Clínica Odontológica da UEL (COU) e convênios com 

profissionais da área de saúde. Acerca dos espaços de representação estudantil, 

identifica-se o Diretório Central dos Estudantes (DCE), os Centros Acadêmicos (CAs) 

e a representação estudantil junto aos Conselhos Superiores. A UEL também conta 

com o Núcleo de Acessibilidade (NAC) e com o Serviço de Bem-Estar à Comunidade 

(SEBEC), sendo expresso por último sobre as salas de aulas. Além disso, no ícone 

de serviços da universidade, são apresentados o Restaurante Universitário (RU) e o 

SEBEC, que estão presentes na vida acadêmica. Vale ressaltar que não consta sobre 

as atividades físicas, esportes e o acesso aos locais de atendimento relacionados à 

saúde, apresentando outros aspectos como por exemplo: a clínica odontológica, ao 

qual na vida acadêmica somente refere-se ao DASC. 

No site do SEBEC, no ícone do Serviço Social, podemos ver sobre as seleções 

socioeconômicas as analise e as entrevistas são feitas pelas assistentes sociais, 

visam ofertar benefícios , como vagas na Moradia Estudantil, bolsas permanência, 

refeições com subsídio ampliado no RU, empréstimos de instrumentais odontológicos, 

sendo esse último destinado aos estudantes do curso de Odontologia, a bolsa 

Fundação Araucária, vagas para o curso especial Pré-Vestibular (CEPV), Colégio 

Aplicação (que são ofertadas vagas de estágio), vagas para Educação Infantil e 

Bolsas Santander Universidade. Podemos identificar que no site do SEBEC, não 

consta sobre o vale transporte Metropolitano e urbano, que são disponibilizados para 

os estudantes em situação de vulnerabilidade. 

Ao visualizarmos a página da “vida acadêmica” não consta quando foi realizada 

a última atualização. De acordo com um dos critérios apresentados, podemos dizer 

que a linguagem nos textos utilizada estava de maneira clara, objetiva e de fácil 
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compreensão. Foi verificado que o link de acesso ao NAC se apresentava “quebrado”, 

sendo impossibilitado de realizar o acesso. 

Através do link de acesso ao SEBEC são apresentadas as informações 

referentes aos meios de contatos como: número de telefone com acesso ao WhatsApp 

e e-mail referente a cada setor de atendimento. Vale ressaltar que apresenta 

informações sobre a equipe responsável por cada setor, com seus nomes, telefones 

e e-mails, para atendimento em diferentes modalidades remotas. 

Observamos que não foram identificados um tratamento diferenciado durante 

a pandemia na página inicial, como também não localizamos na expressão “vida 

acadêmica”, porém, ao acessar o ícone de ações afirmativas, são apresentados os 

contatos, com informações disponibilizadas de telefones dos canais de atendimento 

conforme as divisões da PROGRAD. Dessa forma, vemos que há medidas que 

facilitam o acesso para tirar dúvidas em relação aos auxílios destinados para os 

estudantes durante a pandemia, entre outras disposições. Com isso, localizamos 

também o contato 0800 que trata de repassar orientações, tele consultas e 

acolhimento psicológico. 
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4.1.4 Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

 

Ao observamos a página inicial da UEPG, verificamos a partir da Figura 10, que 

as informações se apresentam de forma separada entre títulos no canto superior 

direito com a letra em azul. 

 

Figura 9 – Página inicial - UEPG 

 

Fonte: Site da UEPG (2021). 

 

Conforme, apresentamos na figura a seguir, ao passar o cursor sob título “Pró-

Reitorias”, verificamos conforme a Figura 11, sobre as disposições contendo links para 

redirecionamento: 

 

Figura 10 – Página inicial - Pró-Reitorias - UEPG 
 

 

Fonte: Site da UEPG (2021). 



74 

 

 

Ao clicarmos no ícone “Assuntos Estudantis – PRAE”, a página inicia 

descrevendo o que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, seguido de sua estrutura 

e equipe. Conforme apresentamos na Figura12, através dos ícones, podemos verificar 

as informações para acesso e direcionamento da página. 

 

Figura 11 – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - UEPG 

 

Fonte: Site da UEPG (2021). 

 

Como pode ser verificado, possui um vasto seguimento de ícones para acesso. 

No que se refere ao título “Diretorias” é apresentada a Diretoria de Ações Afirmativas 

e Diversidade (DAAD) e a Diretoria de Assistência Estudantil (DAE). Através do ícone 

de “Ações e Serviços” podemos visualizar conforme apresentamos abaixo:  
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Figura 12 – Ícone de Ações e Serviços - UEPG 

 

Fonte: Site da UEPG (2021). 

 

A página não mostra quando foi realizada a última atualização. Ao tratarmos 

sobre a linguagem expressada, afirmamos que está se mostra de forma clara e com 

textos objetivos de fácil compreensão. Nos dois títulos iniciais sobre “Projetos, 

Programas, Bolsas” é referido sobre a bolsa permanência e bolsa auxílio ao estudante 

indígena. 

Ao tentar acessar os tópicos em destaque, sendo eles: “Isenções de Cursos”; 

“Eventos e Atividades Esportivas”; “Isenção e Desconto – Restaurante Universitário”; 

“Moradia Estudantil”; “Programa” subitem: “PAIEB”; notamos que todos os links 

mencionados quando executados aparecia uma página em branco, não sendo 

possível encontrar nenhuma informação. No título “Bolsas” e “Projetos” ocorre a 

mesma situação, sendo expresso apenas em “em breve mais informações” não 

possibilitando o acesso. 

Na sequência, o ícone “Informações” apresenta informações sobre o calendário 

acadêmico, entidades estudantis, guias acadêmicos, horários, locais de atendimento 

para acessar os serviços e links uteis como meio de publicização do acesso e 

transparência das informações. Verificamos os títulos “Legislações”; “Publicações”; 

“Eventos e Campanhas”; “CUIA UEPG (Comissão Universidade para os Índios)”; 

“Editais”;” Ordem de Serviço”; “Cotas e Destaques” de modo que facilitam o acesso 

direto ao estudante. 
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Neste contexto, vemos pelo acesso ao ícone “Informações” que os seguintes 

títulos: Entidades Estudantis e Guias Acadêmicos, apresentam-se as informações 

ainda em construção ao tentar acessar a página. Já no ícone “Publicações” vemos 

apenas que os tópicos do movimento estudantil e da saúde mental, que não 

apresentam conteúdo estando também, essas informações em construção. Na página 

consta quem compõe a equipe com os nomes, setores, endereço, os telefones para 

contato e e-mails. Sendo assim, notamos que não consta nenhum atendimento 

diferenciado na página inicial e nem na página dos “assuntos estudantis” para os 

estudantes durante a pandemia. 

Verificamos que a universidade possui a oferta de bolsa permanência, bolsa 

auxílio ao estudante indígena e isenção possibilitando um desconto aos estudantes 

no valor da refeição nos Restaurantes Universitários da UEPG. 

 

4.1.5 Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 

 

De acordo com a página inicial da UNICENTRO podemos verificar as 

informações de forma separada entre títulos, tópicos e notícias. Dessa forma, foi 

possível constatar que, a partir dos dados expressos, classificamos as páginas por 

sua a facilidade na exposição, verificando o modo intuitivo e objetivo das informações.  

Ao verificarmos na aba superior conforme apresenta na Figura 7, o primeiro 

título é “Estudantes”; seguiremos a partir desse acesso verificando quais aspectos que 

abordam sobre a assistência estudantil. Assim, para melhor visualização das 

informações, apresentamos abaixo a página inicial conforme o link acessado.  
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Figura 13 – Página inicial - UNICENTRO 

 

Fonte: Site da UNICENTRO (2021). 

 

Ao clicarmos e acessarmos o título “Estudante”, visualizamos as informações 

conforme a figura representada a seguir. 

 

Figura 14 – Página de acesso ao ícone Estudante - UNICENTRO 

 

Fonte: Site da UNICENTRO (2021). 
 

Na UNICENTRO, quando acessado a expressão “Assistência Estudantil”, é 

apresentado o acesso à COORAE, sendo evidenciado como apresentamos na Figura 
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9. Podemos verificar os títulos na aba superior para acesso à informação. Esses que, 

constam links para direcionamento às páginas sobre a legislação e assistência 

estudantil, abordando brevemente o trabalho desenvolvido pela área de Serviço Social 

e da Psicologia na universidade.  

Diante do observado, é apresentado também o Programa de Inclusão e 

Acessibilidade (PIA) e mais adiante os “Projetos”. Vale ressaltar que é apresentado 

sobre o projeto de extensão retratando sobre a implantação da moradia estudantil e o 

projeto Unicentro Acessível. 

 

Figura 15 - Página da Coordenadoria de Apoio ao Estudante (COORAE) - 

UNICENTRO 

 

Fonte: Site da UNICENTRO (2021). 

 

Na aba da “Formação”, verificamos que constitui uma seta que contempla dois 

links de redirecionamento sendo “Formação Acadêmica” e o outro “Formação 

Profissional”. No interior da página da “Formação Acadêmica” é apresentado um 

conjunto de tópicos que tratam dos serviços disponibilizados academicamente tais 

como: Apoio a Apresentação de Trabalhos Científicos, Apoio a Eventos Estudantis, 

Assessoria a Entidades Estudantis, Bibliotecas, Cursos de Línguas, Exame de 

Proficiência e Laboratórios. Já na “Formação Profissional”, vemos que a exposição de 

informações sobre os serviços de Apoio a Visitas Técnicas, Apoio a Empresas Jr. e 

Auxílio Mobilidade Acadêmica. 

Na sequência, ao acessarmos o título “Editais” e “Vivendo na UNICENTRO”, é 

apresentado sobre os serviços de Atenção à Saúde do Estudante, Incentivo à Cultura, 

https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/formacao-academica/apoio-a-apresentacao-de-trabalhos-cientificos/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/formacao-academica/apoio-a-Eventos-estudantis/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/formacao-academica/assessoria-a-entidades-estudantis/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/formacao-academica/bibliotecas/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/formacao-academica/cursos-de-linguas/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/formacao-academica/exame-de-proficiencia/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/formacao-academica/exame-de-proficiencia/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/formacao-academica/laboratorios/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/forma%C3%A7%C3%A3o-profissional/apoio-a-visitas-tecnicas/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/forma%C3%A7%C3%A3o-profissional/apoio-a-empresas-jr./
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/forma%C3%A7%C3%A3o-profissional/auxilio-mobilidade-academica/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/vivendo-na-unicentro/atencao-a-saude-do-estudante/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/vivendo-na-unicentro/incentivo-a-cultura/
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Incentivo ao Esporte e Lazer e Restaurantes Universitários. Verificamos no ícone 

“Equipe”, sendo essa aba direcionada a página de acesso apresentando os meios de 

contato com as informações da equipe dos setores e serviços que atuam na 

universidade, em que constam dados como: nome, cargo, campus e telefone, sobre a 

Coordenaria de Apoio ao Estudante e do Programa de Inclusão e Acessibilidade.  

Conforme observado a partir dessa pesquisa, constatamos que são ofertadas 

vagas na Casa Universitária de Guarapuava para os estudantes matriculados nos 

cursos ofertados nos campus CEDETEG e Santa Cruz. Entretanto, o auxílio 

alimentação é disponibilizado somente para os estudantes do campus de 

Guarapuava, e as vagas da casa universitária de Irati somente para estudantes 

matriculados nesse campus. Contudo, ressaltamos que as vagas de mordia estudantil 

nas casas universitárias são destinadas apenas para estudantes do sexo feminino. 

Quando acessada a expressão “Assistência Estudantil”, não identificamos a 

última atualização na página do site. Este site foi considerado de fácil acesso, pois 

utiliza de linguagem simples e clara, o que facilita ao estudante na busca pelas 

informações, por estarem de forma prática. Ao selecionar o ícone “Legislação”, esse 

se apresenta com os dados da página de acesso em construção. Podemos afirmar, 

conforme a observação realizada, que na página inicial não há informações referentes 

ao atendimento diferenciado para os estudantes durante a pandemia e nem na 

expressão assistência estudantil. 

 

4.1.6 Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 

 

De acordo com a página inicial da UNIOESTE, podemos verificar as 

informações organizadas da seguinte forma “UNIOESTE”; “Ensino, Pesquisa e 

Extensão”; “Concursos”; “Servidores”; “Ingresso”; “Serviços”; “Buscar” conforme 

podemos visualizar na Figura a seguir. 

 

  

https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/vivendo-na-unicentro/incentivo-ao-esporte-e-lazer/
https://www3.unicentro.br/apoioaoestudante/vivendo-na-unicentro/restaurantes-universitarios/
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Figura 16 – Página inicial – UNIOESTE 

 

Fonte: A própria autora (2021). 

 

Como mencionado no começo do capítulo não foi possível encontrar no site 

uma nomenclatura que direcione para assistência estudantil. Entretanto, foi realizado 

a pesquisa no ícone “buscar” sobre ações de assistência estudantil. Primeiramente foi 

encontrado uma a matéria a respeito da implantação do Conselho de Assistência 

Estudantil em 2020 (UNIOESTE, 2020b), conforme podemos verificar: 

O Conselho tem como principal competência a proposição ao Conselho 
Universitário (COU) da Política de Assistência Estudantil da Unioeste, bem 

como estabelecer plano de trabalho e atividades anuais em consonância com 
as linhas gerais estabelecidas no planejamento institucional da Universidade, 
propor mecanismos que viabilizem a captação de recursos que possam ser 
destinados a projetos de interesse institucional, deliberar sobre proposições 
de estudos, programas e projetos voltados aos serviços de assistência 

estudantil, propor políticas de desenvolvimento da Assistência Estudantil e 
zelar pelo seu cumprimento, apreciar a proposta orçamentária da Assessoria 
Técnica de Assistência Estudantil (ATAE) para integrar o orçamento da 
Unioeste e aprovar, anualmente, plano de aplicação dos recursos destinados 

pela Pró Reitoria de Administração e Finanças (PRAF), após aprovação da 
Lei orçamentária Anual- LOA do Estado do Paraná, ou captados em órgãos 
de fomento. 
De acordo com o reitor a construção da assistência estudantil depende de um 

trabalho coletivo da Instituição. “Precisamos que esse Conselho realmente 
atenda os anseios dos nossos estudantes e que dê condições de 
permanência desses na Universidade. Isso sem dúvida nenhuma é um desejo 
da administração e tenho certeza que é um grande anseio dos nossos 
estudantes”, enfatizou Alexandre reforçando que a Universidade tem muito a 

avançar nesta área (CENTRAL DE NOTÍCIAS, 2020, não paginado). 

 

Também foi localizado no ícone “buscar”, sobre que o Pronto Atendimento 

Psicopedagógico e Social Integrado (PAPSI) criado em 2018, com o objetivo de 
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“integrar todos os procedimentos existentes de atendimento e acolhimento aos 

acadêmicos em situação de vulnerabilidade emocional, pedagógica ou 

socioeconômica” (PAPSI, 2018), destinada para atender os cincos campus da 

universidade. Diante isso, em 2020 se tornou um serviço de Psicologia do Pronto 

Atendimento Psicopedagógico e Saúde Integrada, sob novo objetivo de atender os 

estudantes do campus de Cascavel, que apresentam a necessidade de enfrentamento 

referente à alguma situação de vulnerabilidade emocional. Com isso, podemos dizer 

que houve uma grande mudança, pois, no ano de 2018 apresentava o atendimento e 

acolhimento para estudantes em situação de vulnerabilidade emocional, educacional 

e socioeconômica, tornando a partir do ano de 2020, voltado somente para as 

vulnerabilidades emocionais desses estudantes. Portanto, pode-se dizer que dentre 

os serviços e programa da assistência estudantil disponibilizada pela universidade, 

teve como desfecho a redução das ações. 

Conforme apresentamos a partir da página da universidade, destina-se o 

acompanhamento Psicológico e Psicopedagógico somente no campus de Foz no 

Iguaçu, e apresenta a última atualização da página no dia 24 de novembro de 2020. 

No link disponibilizado é exposto pelo nome do responsável pelo setor, horários de 

atendimento no Campus e no Atendimento Presencial- PTI/CECE e o telefone. 

No campus de Cascavel e do campus de Toledo consta o ícone Programa de 

Educação Especial (PEE) ao clicar no direcionamento da página, verificamos a 

impossibilidade da informação, pois ambos os links se encontram corrompidos. É 

interessante observar que, ao final da página inicial, encontramos o ícone PEE ao qual 

demonstra sobre as disposições do programa. Com isso, vale ressaltar que nessa 

página verificamos a última atualização no dia 04 de março de 2021, porém não é 

exposto acerca dos dados para contato para maiores informações. 

Acerca da página institucional da UNIOESTE pode-se constatar que a 

linguagem utilizada nos textos dispostos, tanto no PAPSI quanto no PEE, estava de 

fácil compreensão. Com isso, notamos que para o acesso ao PAPSI é necessário 

preencher um formulário e aguardar contato do agendamento com o dia e horário 

definido para o atendimento virtual, também pudemos notar que não há dados para 

contato telefônico, apenas é verificado e-mail para maiores informações. Por fim, ao 

verificar sobre a existência de um atendimento diferenciado para os estudantes 

durante a pandemia, não foi encontrada nenhuma informação. 
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4.1.7 Universidade Estadual do Paraná 

 

A partir do site da UNESPAR verificamos que, através dos ícones em destaque 

pela cor azul conforme apresentamos na Figura 15, são expressos os nomes da 

cidade que compõem o campus, ao qual podemos ser direcionados através do link 

referente ao local da universidade que se pesquisa em questão. No ícone ao lado 

esquerdo, ao clicar nos “Assuntos Estudantis”, a página direcionada, descreve sobre 

a “Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE)” sendo “responsável pelo planejamento, 

coordenação, integração, avaliação e aperfeiçoamento dos assuntos de interesse 

estudantil”.  

Verificamos que o site expõe o “Manual dos assuntos estudantis do ano de 

2021” (esse manual pode ser baixado em formato de PDF), o qual apresenta aspectos 

relevantes para o estudante já matriculados nos cursos e principalmente para o 

estudante ingressante. Apresenta informações acerca da carteirinha de estudante, 

ressalta a mensagem de boas-vindas tanto para os novos estudantes quanto para os 

que estão retornando às aulas e informa sobre o Centro de Educação de Direitos 

Humanos na UNESPAR (CEDH). Também possui o giro estudantil (local com 

informações referente ao mês) e o espaço para o estudante da UNESPAR. 

 

Figura 17 – Página inicial - UNESPAR 

 

Fonte: Site da UNESPAR (2021). 
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O CEDH é composto por mais três núcleos sendo o primeiro, o Núcleo de 

Educação para Relações Étnico-Raciais (NERA), seguido do Núcleo de Educação 

para Relações de Gênero (NERG) e o terceiro, o Núcleo de Educação Especial e 

Inclusiva (NESPI). Como pode ser verificado, a página possui um conjunto de 

aspectos como os ícones: “Cursos, Vida Acadêmica”, “Ingresso”, “Sistemas”, 

“Aperfeiçoamento”, “Programas”, “Estágios”, “Pesquisa Cientifica”, “Extensão e 

Cultura”, “Requerimento”, “Contato” e outras informações. No ícone “Programas” se 

encontra uma explicação sobre o “Programa institucional de bolsa permanência da 

UNESPAR”, no qual contém os editais. 

 

Figura 18 – Página dos Assuntos Estudantil – UNESPAR 

 

Fonte: Site da UNESPAR (2021). 

 

De acordo com a página, verificamos que a última atualização ocorreu na data 

do dia 16 de março de 2021 e que as informações são expressas de modo 

compreensivo, considerando a linguagem utilizada de maneira intuitiva. Conforme a 

busca, identificamos que o ícone “Aperfeiçoamento” e os pontos apresentados por ele 

ao acessar aparece uma mensagem que a página não existe mais. 

Ao observar o início da página dos “Assuntos Estudantis” foi encontrado um 

quadro de atendimento estudantil com informações relativas ao campus, constando 

nome do responsável e e-mail. Podemos dizer que não consta nenhum atendimento 
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diferenciado para os estudantes durante a pandemia, tanto na página inicial, como 

nos “assuntos estudantis”. 

 

4.1.8 Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 

 

Conforme é expresso, a partir do site da UENP é verificado através dos ícones 

em destaque pela cor azul, são eles: “Início”; “A UNEP”; “Ingresso”; “Graduação”; 

“Pós-Graduação”; “Extensão e Cultura”; “EAD”, “Internacionalização”; “Publicações”; 

“Contato”. Com isso, vemos que no site as informações se apresentam de forma clara 

e objetiva. Apresentamos, através da Figura 17 a página de início ao acessar o link 

no site da universidade. 

 

Figura 19 – Página inicial – UENP 
 

 

Fonte: Site da UENP (2021). 

 

Vale ressaltar que, na parte inferior da página inicial, se apresentam as Pró-

Reitorias separadas por seus ícones, facilitando o acesso e direcionamento da 

informação. Também é exposto sobre os últimos eventos e publicações da 

universidade. Diante essa página inicial, ao visualizarmos os ícones e passarmos o 

mouse sobre o sexto título “Extensão e Cultura” veremos que na mesma secção 

apresenta abaixo os ícones de acesso com o link direto. Assim verificamos a facilidade 

que o site apresenta para acesso de modo indutivo e intuitivo. A seguir, por meio da 
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Figura 18, expomos a expressão da temática proposta, para que tenhamos a 

visualização através da página de acesso.  

 

Figura 20 – Ícones da Extensão e Cultura - UENP 

 

Fonte: Site da UENP (2021). 

 

De acordo com a explicação anterior, a página apresenta acessibilidade de 

modo rápido e intuitivo. Através dos subtítulos expressos, verifica-se que no ícone 

“Extensão e Cultura”, já foi possível localizar o título “Moradia Estudantil”. Ao 

acessamos o primeiro título “PROEC” somos direcionados à página conforme 

apresentamos na figura abaixo, 
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Figura 21 – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC 

 

Fonte: Site da UENP (2021). 

 

Conforme a figura anterior, a página evidencia a apresentação da PROEC e 

sua equipe. Dessa forma, na área central expõe-se por meio de tópicos ao qual 

compõe informações sobre a “Diretoria de Extensão” e a “Diretoria de Cultura”, 

demonstrando a acessibilidade ao clicar na descrição direcionando para o link em que 

a atribuições de cada uma são explicitadas. De acordo com o verificado, na página 

são apresentados os dados de contato e seguidos da última atualização de sua 

página. 

Ao observarmos a lateral esquerda conforme vemos na Figura 20 da página da 

PROEC, são apresentadas as informações através de título e subtítulo para acesso 

redirecionado. 
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Figura 22 – Área de acesso lateral - PROEC 

 

Fonte: Site da UENP (2021). 

 

Como podemos observar, através dos itens expressos, consideramos a 

linguagem de fácil compreensão, pois essa separação contribui com a busca da 

informação. Pode ser visualizado conforme a Figura 20 que há um conjunto de 

perguntas nos subtítulos, que facilita a visibilidade da disposição a seguir. Podemos 

dizer que o único benefício localizado foi a moradia estudantil, conforme a localização 

dos campus da universidade apresentando a sua instalação. A última atualização feita 

na página da PROEC foi no dia 06 de agosto de 2019.  

No subtópico “Projetos e Programas em Execução”, ao acessá-lo é verificado 

o ícone “Ações de apoio e Assistência Estudantil”, mas quando acessado não 

apresenta nada escrito. Dessa forma, afirmamos que os outros ícones se expressam 

normalmente as informações, quando acessamos. Conforme a Figura 20, ao final da 

página de acesso, é verificado o título de “Contato”, sendo direcionado à página “Fale 

com a PROEC”. Nesta página são apresentados os meios de contato dos 

responsáveis separados de acordo com cada setor.  

Vale ressaltar que na página inicial da universidade são divulgadas informações 

contra o coronavírus e direciona atendimento diferenciado para os estudantes durante 

a pandemia. Dessa forma, notamos que conta com um aplicativo de saúde online 

Paraná, oferecendo consulta para pacientes com COVID-19, dentre outros aspectos. 
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4.1.9 Comparativo dos Sites 

 

Ao analisarmos os sites das universidades, de acordo com os critérios 

definidos, buscamos apresentar de forma objetiva e direta acerca aspectos 

semelhantes e distintos conforme verificado em cada uma das páginas institucionais. 

A partir dos subcritérios observados, apresentamos através do quadro a seguir os 

dados dos sites de cada universidade estadual do Paraná. 

 

Quadro 4 – Critérios de análise dos sites 
 UEL UEM UNICENTRO UEPG UNIOESTE UNESPAR UENP 

Moradia 
Estudantil 

X  X    X 

Bolsa 
Permanência 

X X  X  X  

Auxílio 
Alimentação 

X X X X    

Inclusão 
Digital 

X X X X X X X 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Conforme podemos observar, das sete universidades estaduais do Paraná, 

apenas três possuem Moradia Estudantil, sendo a UEL, UNICENTRO e a UENP. 

Desse mesmo total, verificamos que quatro das universidades disponibilizam a Bolsa 

Permanência, sendo elas: UEL, UEM, UEPG e UNESPAR. Em relação, ao Auxílio 

Alimentação foram apresentadas quatro universidades com Restaurante Universitário 

em sua sede, sendo esse benefício prestado pela UEL, UEM, UEPG e UNICENTRO.  

Por último, tendo em vista o contexto pandêmico, selecionamos o critério da 

Inclusão Digital (concessão de equipamentos celulares, smartphones com pacotes de 

dados para acesso à internet) os quais as sete universidades estaduais do Paraná 

distribuíram equipamentos para que os estudantes continuassem o curso de forma 

remota durante a pandemia. Entretanto, a UENP foi a única instituição que evidenciou 

um “Programa Institucional de Acessibilidade Tecnológica da UENP” na sua página 

inicial. 

Ao analisar os sites das universidades, consideramos que no site institucional 

da UEM, a sua página inicial aparece de forma mais clara e intuitiva visualmente se 

comparados com as outras, pois apresenta aspectos de modo objetivo, com notícias, 

exposição de cursos e eventos, agenda do reitor e os meios de contato.  
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Já a UEPG, UNESPAR e UENP apresentam em suas páginas maiores 

informações sobre notícias e atualizações de forma autoexplicativa.  

Em se tratando da UEL, UNIOESTE e a UNICENTRO, verificamos que as 

páginas abordam diversos temas voltados a eventos, serviços, projetos, vídeos e 

entre outros. Ao compararmos os sites dessas três universidades, a UNICENTRO 

contém informações em excesso, que torna uma leitura mais cansativa, apresenta 

diferentes estilos de imagens, por exemplo, os eventos mencionados na página inicial 

do site, pois estão muito próximas umas das outras, o que dificulta a identificação. 

Para tanto, verificamos sobre as expressões “assistência” e ou “permanência 

estudantil” em relação aos sites observados. Podemos dizer que as sete 

universidades pesquisadas, através da página inicial não apresentam a expressão 

“estudantil” ou “permanência” de forma clara, mas quando iniciada a busca dentro da 

página, a única universidade que evidencia a expressão é a UNICENTRO.  

A UNIOESTE, UNESPAR e UENP são as únicas universidades que 

apresentam em sua página a última data de atualização. Essa falta de atualização do 

site, é algo que dificulta para que o usuário da página saiba das modificações de 

acordo com a atualidade. Dessa forma, gera uma dificuldade em saber se as 

informações, os serviços, a equipe, os contatos de telefone, entre outros aspectos, 

ainda estão funcionando ou se houve alterações. 

Podemos perceber que há em comum em todos os sites das universidades 

analisados, que algumas tem links corrompidos ou em construção ou as vezes o ícone 

selecionado não apresenta nenhuma informação. Isso acaba se tornando um 

obstáculo para o acesso as informações tanto para o estudante da universidade 

quanto para os pesquisadores. 

Conforme a linguagem presente nos textos visualizados através dos sites, foi 

utilizado vocabulário formal, sendo de fácil compreensão, alguns dos textos 

apresentados eram mais objetivos que outros se comparados cada site. Podemos 

dizer que poderiam ser aprofundados, ainda mais em assuntos estudantis de fácil 

visualização, contribuindo com o acesso à informação.  

Verificamos que alguns sites apresentavam, diferentes aspectos informativos, 

o que causa um cansaço visual devido a quantidade de informações constatadas. A 

linguagem utilizada é muito importante, pois deve estar condizente com o seu público-

alvo, e se não for utilizada de forma clara e intuitiva, ocasionará em uma dificuldade 

de acesso e impossibilidade da informação chegar da forma correta ao receptor.  
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Das universidades pesquisadas, somente a UENP apresenta na página inicial, 

em seu ícone sobre atendimento diferenciado durante a pandemia, no qual tem 

notícias e a modificação para atendimento remoto, além de um quadro informativo 

com dados de contato. Nas outras universidades, observamos que não foram 

encontradas mudanças de atendimento na página inicial e nem em suas expressões 

relacionados a assistência estudantil. Na UEL quando acessado o link SEBEC, consta 

WhatsApp e e-mail de cada setor e ao acessar o ícone das ações afirmativas 

aparecem contatos para dúvidas dos estudantes, canais de atendimento e 0800 para 

orientações, apresentando também tele consultas e acolhimento psicológico.  

Na página “Vida Acadêmica” da UEL, observamos que os únicos contatos 

presentes direcionavam à Divisão de Assistência à Saúde da Comunidade (DASC) e 

Clínica Odontológica da UEL (COU). Contudo, verificamos que os outros contatos 

relacionados à assistência estudantil estavam no site do SEBEC, enquanto as outras 

universidades estavam diretamente na página das ações de assistência estudantil.  

No caso da UNIOESTE não foi encontrada uma nomenclatura que direcione 

para ações de assistência estudantil, o que consequentemente não apresenta os 

contatos do setor. Esses contatos são de suma importância, ainda mais em contexto 

de pandemia, no qual os estudantes, em sua grande maioria, precisam de acesso à 

informação acerca dos serviços ofertados pela universidade, remotamente. 

 

4.2 A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA PERCEPÇÃO DOS SEUS GESTORES (QUESTIONÁRIO) 

 

A pesquisa foi realizada através de um questionário7 online enviado no mês de 

fevereiro de 2021 conforme o Apêndice A “Questionário - Assistência estudantil nas 

Universidades Estaduais do Paraná” encaminhados aos gestores responsáveis pela 

área da Assistência estudantil em cada uma das sete instituições pesquisadas. 

Disponibilizamos o Questionário via e-mail através de um formulário web, elaborado 

a partir do Google Forms, com o prazo para respostas até o mês de abril de 2021. 

Obtivemos como retorno a resposta de cinco gestoras e da chefe de divisão do Serviço 

Social do SEBEC, pois a Betty que é diretora do setor está de licença médica, sendo 

a partir desses, que contribuem com o que analisemos os aspectos semelhantes e 

 
7Os questionários foram respondidos, conforme a opinião e análise de cada gestora, assim como 

também da responsável pela área de assuntos estudantis da divisão de Serviço Social do SEBEC. Ao 
qual apresentamos, as contribuições que abordam e tratam sobre as ações de Assistência Estudantil. 
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distintos dessas universidades. Foi realizado o contato com a UENP, no qual o e-mail 

foi direcionado para PROE que seria o setor responsável pela política de assistência 

estudantil da UENP, não obtendo retorno. 

Em relação a estrutura do questionário, está organizado em duas partes sendo 

que a primeira se constitui de questões voltadas para uma breve apresentação dos 

gestores; já a segunda parte, através de perguntas de múltipla escolha, classificadas 

também por serem abertas, sobre a caracterização da assistência estudantil nessas 

instituições. De acordo com o questionário, a seguir no Quadro 2, apresentamos as 

respostas e as informações referentes as questões abordadas inicialmente para 

melhor compreensão desses dados. 

 

Quadro 5 – Apresentação dos gestores das universidades 

NOME DA 
UNIVERSIDADE 

NOME DO SETOR FUNÇÃO QUE OCUPA 
PERÍODO NA 
FUNÇÃO 

UEPG 
Diretoria de Assistência 
Estudantil 

Diretora 6 meses 

UNIOESTE 
Assessoria Técnica de 
Assistência Estudantil – ATAE 

Assessora Técnica de 
Assistência Estudantil 

2 anos 

UNICENTRO 
Coordenadoria de Apoio ao 
Estudante - COORAE  

Coordenadora 
1 ano e 2 
meses 

UNESPAR Diretoria de Assuntos Estudantis Diretora 4 meses 

UEM 
Diretoria de Assuntos 
Comunitários 

Diretora 
2 anos e 6 
meses 

UEL Divisão de Serviço Social Chefe da Divisão 
1 ano e 8 
meses 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Conforme podemos observar, seis pessoas responderam sendo os 

representantes pela universidade: UEPG, UNIOESTE, UNICENTRO, UNESPAR, 

UEM e UEL. 

As universidades apresentam o nome do setor como UEPG “Diretoria de 

Assistência Estudantil”, UNIOESTE “Assessoria Técnica para assistência estudantil”, 

UNICENTRO “Inclusão e Acessibilidade, assistência pedagógica à estudantes com 

necessidades educacionais especiais, psicologia e serviço social” e a UNESPAR 

“Planejamento, coordenação, integração, avaliação e aperfeiçoamento dos assuntos 

de interesse estudantil”; a UEM “Diretoria de Assuntos Comunitários” e, por último, a 

UEL “SEBEC-Serviço de Bem Estar à Comunidade”. Além disso, a UEPG está 

vinculada a Pró Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE, a UNIOSTE ao Gabinete do 
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reitor, UNICENTRO ao COORAE - Coordenadoria de Apoio ao Estudante, UNESPAR 

com a Pró Reitoria de Extensão e Cultura, a UEM com a Pró- Reitoria de Recursos 

Humanos e Assuntos Acadêmicos e por último a UEL à Reitoria. 

Podemos ver que das respostas, três ocupam a função de diretoria sendo na 

UEPG, UNESPAR e na UEM; já na UNIOESTE, o cargo ocupado é de Assessora 

Técnica de Assistência Estudantil, na UNICENTRO é de Coordenadora e na UEL é 

Chefe da Divisão De Serviço Social. 

Em seguida, verificamos o nível de formação, de acordo com as respostas 

apresentadas, observamos que seis responderam sim para o nível de graduação, 

cinco para especialização, cinco para mestrado e dois para doutorado. 

Consideramos como segunda parte das questões apresentadas no 

questionário, a caracterização da assistência estudantil. Dessa forma, separamos 

através dos benefícios previstos e concedidos por cada universidade. Assim, no 

quadro abaixo apresentamos sobre os benefícios disponibilizados pelas 

universidades de acordo com as respostas apresentadas: 
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Quadro 6 – Benefícios previstos e concedidos 

UEPG 

Isenção do pagamento das taxas de inscrição em eventos, cursos ou projetos 
esportivos, extensionistas, culturais e científicos promovidos pela UEPG 
(Resolução CA nº 95);  
O acadêmico regularmente inscrito no CADúnico UEPG poderá solicitar o 
recebimento de doações de livros, equipamentos e instrumentos didáticos 
necessários ao Curso em que está matriculado. 
A Diretoria de Assistência Estudantil busca atender à solicitação mediante contato 
com os Colegiados de Curso e outros órgãos universitários, bem como, por meio 
da utilização do Fundo de Assistência Estudantil, quando possível (Resolução CA 
nº 95);  
Gratuidade no valor das refeições nos Restaurantes Universitários da UEPG, para 
os acadêmicos que fizerem parte do Cadastro Único de Assistência Estudantil da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (Resolução CA nº 95); 
 Possibilidade de acadêmicos pleitear moradia na Casa do Estudante Universitário 
da UEPG, Resolução UNIV no 2020.24;  
Isenção da taxa de inscrição do vestibular para candidatos em situação de 
vulnerabilidade, considerando a Resolução Univ 026/2016;  
Concessão de cestas básicas para acadêmicos em situação de vulnerabilidade. 

UNIOESTE Auxílio digital, atendimento psicológico, auxílio psicopedagógico 

UNICENTRO Tutoria, Intérprete, moradia estudantil feminina, vale alimentação 

UNESPAR 

Bolsa permanente;  
Inclusão Digital através da cessão de smartphones e Dados Móveis;  
Apoio material, psicológico e pedagógico através da articulação com o Centro de 
Educação em Direitos Humanos;  
Concessão de Identidade Estudantil. 

UEM 
Benefício de Auxílio Alimentação aos alunos em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica 

UEL 
Bolsa Permanência, benefício ampliado do restaurante universitário, moradia 
estudantil, segurança alimentar, mobilidade urbana (vales transporte Metropolitano 
e urbano), programa de inclusão digital 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Ao analisar o quadro podemos ver que a UEPG, UNICENTRO, UEM e a UEL 

possuem a concessão de auxílio alimentação para os estudantes. A UEPG, UEM e a 

UEL têm os benefícios da moradia estudantil, a UNIOESTE, UNESPAR e a UEL têm 

a inclusão digital e somente a UNIOESTE e a UNESPAR possuem o atendimento 

psicológico. Podemos ver que a UEL e a UNESPAR ambas têm a bolsa permanência. 

Em relação aos programas ofertados pelas instituições, obtivemos apenas 

quadro respostas sendo: 

a) UNICENTRO - o “PIA - Programa de inclusão e Acessibilidade; PAE - Programa 

de Assistência Estudantil”  

b) UEM - “Vinculados à Pró- Reitoria de Ensino (PEN): Programa Multidisciplinar 

de Pesquisa e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades Educativas 

Especiais; Programa de Integração Estudantil;”  
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c) UEL- Programa de Inclusão digital, Programa de estudantes Convênio de 

Graduação (PEC-G), Programa Bolsa Permanência, PROPE - Programa de 

Apoio à Permanência. 

d) pela UEPG, tivemos como respostas: 

Bolsa Permanência - A bolsa permanência consiste em auxílio financeiro 
destinado a acadêmicos, regularmente matriculados na UEPG, que se 
encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica com o objetivo de 
assegurar a permanência do acadêmico na Instituição e o regular 

prosseguimento de seus estudos (Resolução CA nº 95); 
Fundo de Assistência Estudantil - Fundo de Assistência Estudantil é uma 
reserva financeira de recursos, destinada aos estudantes que estejam em 
situação de vulnerabilidade social, tem a finalidade de atender as 
necessidades de estudantes da Instituição que venham a impactar no seu 

desempenho acadêmico, bem como realizar atividades preventivas e de 
promoção ao estudante buscando favorecer sua permanência nos estudos 
(Resolução CA nº 95).  
Acesso a Estágios Administrativos e Eventos Institucionais - para os 

processos de seleção de estágios administrativos na UEPG, será reservado 
um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das vagas anuais, as quais 
deverão preferencialmente ser ocupadas pelos acadêmicos inscritos no 
CADúnico UEPG (Resolução CA nº 95) (G1). 

 

A UNICENTRO e a UEM possuem programas voltados para inclusão de 

pessoas com deficiências, que visam a permanência e conclusão do curso. A 

UNICENTRO e a UEL têm programas voltados a assistência estudantil, mas com 

nomes diferentes. A UEL e a UEPG ambas as respostas foi que bolsa permanência 

seria um programa. 

Na sequência, na pergunta aberta sobre a caracterização da universidade, 

sobre quais os projetos oferecidos aos estudantes, não obtivemos resposta da 

UNIOESTE e da UEL. Conforme verificamos, separamos quatro respostas 

apresentadas através do Quadro a seguir, com a exposição das informações sobre os 

projetos considerados pelos gestores: 
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Quadro 7 – Projetos caracterizados pelos gestores 

UEPG 

Bolsa Auxílio Emergencial – tendo em vista o período de pandemia da COVID-19 
foi aprovado a concessão de 68 bolsas de auxílio emergencial, no valor de 400,00 
(quatrocentos reais), no período de junho de 2020 até abril de 2021, conforme 
Resolução CA nº 2020.61. 
Cessão de dispositivos (notebook, smartphone, tablet) aos acadêmicos para 
acessos às atividades no formato remoto, no período de pandemia da COVID-19, 
com recursos próprios da Instituição e com doações da Receita Federal, conforme 
publicações de editais de convocação disponíveis no link: 
(https://www2.uepg.br/prae/editais/). 

UNICENTRO 
Moradia Estudantil (ativo), Vale alimentação, Horta Universitária, Bolsa 
Permanência (em implantação quando do retorno das atividades presenciais) 

UNESPAR 
Giro Estudantil (veículo de comunicação mensal); Projeto CEDH acolhe; Assessoria 
às organizações estudantis nos campi. 

UEM 
Vinculados à Pró- Reitoria de Ensino (PEN): Programa Multidisciplinar de Pesquisa 
e Apoio à Pessoa com Deficiência e Necessidades Educativas Especiais; Programa 
de Integração Estudantil; 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Como pode ser observado pelas respostas dos gestores, apenas a UEPG 

aborda o projeto voltado à pandemia, enquanto as outras são expressas diferentes 

disposições.  

Para contribuir com a exposição das informações sobre os profissionais que 

atuam no atendimento voltado à assistência estudantil, realizamos a questão de 

múltipla escolha. Dessa maneira, quantificamos os profissionais que compõe a 

equipe, separadas conforme apresentamos no Quadro a seguir. 

 

Quadro 8 - Equipe que compõe o setor nas Universidades Estaduais do Paraná 
EQUIPE QUE COMPÕE O SETOR 1 – 2 3 - 4 5 - 6 

Assistente Social  
UEPG - UNESPAR-
UEM 

UNICENTRO- 
UEL 

 

Psicólogo UEM- UEL UNICENTRO  

 Auxiliar Administrativo  
UEPG - UNICENTRO-
UNESPAR- UEM 

UEL  

Secretária UEM UEL   

 Estagiários  
UEPG – UNESPAR-
UEL  

 UNICENTRO-
UEM 

Nutricionista UEM-UEL    

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Sobre a composição desses profissionais no setor, verificamos que em grande 

parte são referidos por 1 ou 2 profissionais de cada área, mas apontamos com 

exceção, a secretária e nutricionista que são citadas nas respostas da UEM e da UEL, 

sendo as outras não dispondo desses profissionais em sua equipe no setor voltado 

para ações da assistência estudantil. 



96 

 

Verificamos que o UNICENTRO e a UEL que apresentaram em suas respostas 

três ou mais assistentes sociais; outro ponto é que apenas na UNICENTRO, UEM e a 

UEL possuem psicólogos no setor. Ao se tratar de auxiliar administrativo, verificamos 

que esse profissional compõe em todas as respostas. 

 Quando tratamos dos estagiários que compõem a equipe, o UEPG, UNESPAR 

e a UEL possuem entre 1 e 2 membros e a UNICENTRO e UEM apresenta entre 5 a 

6 estagiários. Por fim, não foi respondida pelo UNIOESTE, sobre a caracterização 

acerca da composição de sua equipe, considerando o quadro apresentado. 

Já sobre a questão de cotas sociais, raciais, pessoas com deficiência e de 

outros segmentos, que contribuem para acesso dos estudantes, obtivemos todas as 

respostas com a existência das cotas sociais. Assim no decorrer do Quadro 6, 

podemos visualizar com base nas respostas as disposições ofertadas por cada 

universidade. 

 

Quadro 9 – Cotas para ingresso dos estudantes 

SOCIAIS UEPG- UNIOESTE- UNICENTRO- UNESPAR- UEM-UEL 

RACIAIS UEPG-UNPESPAR-UEM-UEL 

PARA PCD8 UNESPAR-UEM 

OUTROS 
UNICENTRO: sistemas de ingresso: SISU, Programa de Avaliação 
Continuada e Vestibular 
UEL: Pessoa LGBTQI+ 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Ao visualizarmos o quadro acima, vemos que todas possuem cotas sociais para 

ingresso de estudantes. Ao tratarmos de cotas raciais, a UNIOESTE e UNICENTRO 

que não possuem. Quando falamos de cotas para PCD, somente a UNESPAR e a 

UEM têm. Apenas a UNICENTRO e a UEL apresentaram outras formas de ingresso 

de estudantes na universidade. 

Na sequência questionamos sobre a existência de vagas suplementares para 

indígenas e atendimentos diferenciados, e obtivemos como resposta as seguintes 

universidades que apresentaram resposta do questionário conforme apresentaremos 

a seguir. 

 

 
8 PCD é pessoa com deficiência. LEI ESTADUAL Nº 20.443/2020 garante a reserva 5% de vagas 

para os estudantes com deficiência para ingressar na graduação e pós-graduação em todas as 
universidades estaduais do paraná. 
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Quadro 10 – Universidades que ofertam vagas e atendimento diferenciado 
EXISTÊNCIA DE VAGAS 
SUPLEMENTARES PARA INDÍGENAS 

ATENDIMENTOS DIFERENCIADO PARA OS 
COTISTAS 

UNIOESTE UNIOESTE 

UNESPAR UNESPAR 

UEM UEM  

UEL UEL 

UNICENTRO  NÃO TEM  

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Das seis universidades, cinco apontaram a existência de vagas suplementares 

para indígenas, sendo elas: UNIOESTE, UNICENTRO, UNESPAR, UEM e UEL. Em 

relação ao atendimento diferenciado para os cotistas, apenas quatro possuem: 

UNIOESTE, UNESPAR, UEM e UEL. 

A respeito da média de atendimentos ao qual abordamos no questionário, foi 

detalhado da seguinte maneira: 

 

Quadro 11 – Média de atendimentos ao mês 
UNIVERSIDADES MÉDIA DE ATENDIMENTO AO MÊS 

UNIOESTE 80 

UNICENTRO 140 

UNESPAR 200 

UEL 1000 

UEM não respondeu 

UEPG não respondeu 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Apenas três das cinco universidades responderam ao questionário sobre a 

média de atendimento ao mês. Como podemos visualizar, a UEL possui maior média 

de atendimento sendo expresso através da resposta a média de 1000 atendimentos 

por mês. Verifica-se que, em seguida, a UNESPAR é a segunda universidade que 

apresenta em média 200 atendimentos por mês, por terceiro temos UNICENTRO com 

140 atendimento e por último com 80 atendimentos em média no mês a UNIOESTE. 

Neste capítulo foi evidenciado como estão dispostas as informações nos sites 

das universidades; o que cada uma utiliza de expressões diferentes para acessar a 

assistência estudantil; como as páginas iniciais de alguns sites possuem muitas 

informações, já outras, são mais objetivas; que somente duas mencionam um 

atendimento diferenciado para os estudantes durante a pandemia, somente a UEPG 

consta esse diferencial na sua página inicial; poucas instituições têm atualização de 

página; a diferença na composição das equipes; os programas, projetos e benefícios 
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se diferenciam bastante um do outro; dessa formas podemos visualizar muitos 

aspectos distintos entre as universidades. 

A partir da análise das respostas apresentadas no questionário, é possível 

entender que essas informações foram de suma importância para completar e 

compreender os sites das universidades.  

Verificamos nesse capítulo do trabalho, dados que reforçam a importância de 

compreender o caminho do acesso às informações em questão, considerando as 

respostas que contribuem com o objetivo da pesquisa através da exposição dos dados 

caracterizados distintos e semelhantes entre as universidades apresentadas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No primeiro capítulo demonstramos a trajetória e os fatos que influenciaram a 

construção das políticas educacionais brasileiras, a emergência da educação superior 

que esteve sempre voltada para atender as elites e o mercado de trabalho. 

Apresentamos aspectos referente à educação escolar, como ela foi criada, as 

modificações ao longo da história, as leis que surgiram, as influências que sofreram 

principalmente internacionais, abordando desde a catequização dos povos indígenas, 

retratando a educação que esteve voltada para os aristocratas e para os filhos da elite 

e para atender o desenvolvimento econômico do país, onde a classe trabalhadora não 

tinha acesso. Com a expansão da educação superior tanto pública quanto privada, 

entre 1990 a 2000, a classe trabalhadora passa a ingressar nas universidades, mas 

de forma desigual, onde vários fatores influenciaram para que os estudantes não 

concluíssem os seus cursos. Com isso, se fez necessário criar políticas de assistência 

estudantil para tentar minimizar a evasão. 

Verificando sobre a questão do acesso à educação como um direito, em que 

as ações da assistência estudantil se fazem importante para a permanência dos 

estudantes, pois muitos acessam de forma desigual às universidades. São aspectos 

que influenciam a evasão ou não conclusão do curso, a condição financeira, 

emocional, falta de moradia, alimentação, acesso ao transporte, entre outros.  

O surgimento da educação superior no Paraná levou à criação e expansão das 

universidades estaduais. Com isso, foi feito uma descrição histórica de cada 

universidade, o que motivou sua criação e em quais contextos foram criadas, o que 

fez com que elas fossem reconhecidas, pois anteriormente eram faculdades e se 

transformaram em universidades, e com a junção passaram a ser reconhecidas e 

mantidas pelo governo estadual. 

Consideramos através desse trabalho, o conhecimento da trajetória da política 

educacional e o desenvolvimento da educação superior nas universidades estaduais 

do Paraná para demonstrar os aspectos semelhantes e distintos relacionada à 

assistência estudantil. Além disso, também permitiu a análise dos dados 

disponibilizados acerca da assistência estudantil por meio dos sites das referidas 

universidades, bem como verificar o caminho para acesso a estas informações.  

E foi possível verificar por meio das respostas os poucos aspectos semelhantes 

como: todas as universidades têm vagas sociais; que seis universidades em seus sites 
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tem expressões que direciona para acessar informações relacionadas a assistência 

estudantil; as universidades de forma geral utilizam linguagem clara e objetiva; todas 

os sites têm links corrompidos ou em breve mais informações ou páginas em branco. 

Pode se ver que há muitos aspectos distintos como: somente duas 

universidades tem vagas para PDC; os projetos, programas e benefícios de forma 

geral são bem diferentes um do outro; a UEPG tem projeto voltado para a pandemia; 

páginas; a UENP é a única em sua página inicial evidencia atendimento diferenciado 

para os estudantes durante a pandemia; e muitos outros, são tão distintos devido cada 

uma terem sua história, sua trajetória, considerando o meio onde elas estão inseridas, 

contexto que elas foram criadas, como expresso no último capítulo, sendo cada uma 

com sua característica, sua particularidade. A partir dos dados analisados, não há 

uniformidade no acesso às informações, tampouco no uso de terminologias acerca da 

assistência estudantil nas sete IES. Isso demonstra a ausência de uma política 

estadual de assistência estudantil, construída a partir das experiências já 

desenvolvidas pelas IES e que viesse a uniformizar terminologias, mas também criar 

e articular programas, serviços e benefícios para todas elas, à exemplo do que ocorre 

com a política nacional. 

Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de 

formas de agilizar as informações para acesso, podendo facilitar as informações num 

só lugar, e dispondo de um acesso otimizado, facilitando o caminho, nos sites das 

universidades estaduais do Paraná. Nesse sentido, a utilização dos meios de acesso 

digitais permite aos estudantes a informação de forma mais rápida e eficiente. 
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APÊNDICE A 

Questionário: Assistência estudantil nas universidades estaduais do Paraná 

 
Perfil dos gestores 

1-Identificação do gestor-nome: 

 

2-Nome da Universidade: 

 

3-Nome do setor: 

 

4-Função que ocupa: 

 

5-Período na função: 

 

6-Graduação: 

( ) Sim  

( ) Não 

 

7-Se a resposta for sim, local da graduação e qual curso realizado? 

 

8-Especialização: 

( ) Sim  

( ) Não 

 

9-Se a resposta for sim, onde e qual/quais especialização/especializações 

realizada(s)? 

 

10-Mestrado:  

( ) Sim  

( ) Não 

 

11-Se a resposta for sim, onde realizou o mestrado e qual área? 

 

12-Doutorado: 

( ) Sim  

( ) Não 

 

13-Se a resposta for sim, onde realiza/realizou o doutorado e qual área? 
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Caracterização da Assistência Estudantil 

 

1-Nome do setor: 

 

3-Vinculação institucional (vinculado à qual pró-reitora, coordenadoria...): 

 

2-Equipe que compõe o setor:  

 1-2 3-4 5-6 

Assistente Social    

Psicóloga    

Auxiliar 

Administrativo 

   

Secretaria    

Estagiários    

Nutricionista    

 

4-Serviços desenvolvidos: 

 

5-Benefícios previstos e concedidos: 

 

6-Programas: 

 

7-Projetos: 

 

8-Existência de Cotas Sociais, raciais ou outras para ingresso de estudantes: 

( ) Sociais ( ) Raciais ( ) Para indígenas ( ) Para PCD ( ) outros 

 

8-Existência de vagas suplementares para indígenas: 

 

10-Atendimentos diferenciado para os cotistas: 

 

11-Média de atendimento ao mês: 
 


